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تمهيد

حياول هذا الكتاب، وهو جمموعة أوراق عمل ودراسات وشهادات، دراسة الثورات 
العربية وبعض التحّوالت التي رافقتها بني العامني ٢٠١٠ و٢٠١٣ يف سياق ما اصطلح 

 .الربيع العريب عىل تسميته
وهو يستند اىل مقاربات كتبها باحثون وباحثات من البلدان التي شهدت ثورات 
أو حراكًا شعبيًا لغاية اإلصالح السيايس. وهو وثيقة أّولية عن أحداث كربى تقّدمه 
الباحثني  من  العديد  فيه  شارك  جهد  ضمن   الدميقراطية لدراسة  العربية  الشبكة 

والناشطني يف الشأن العام من أعضائها وأصدقائهم.
وإذ ال يّدعي الكتاب اإلحاطة بجميع اجلوانب ذات الصلة هبذه التحوالت وحتّدياهتا 
د أصوات املشاركني فيه وتنّوع خلفياهتم الثقافية والسياسية –  اجلسام، إال أنه – بتعدُّ
يتيح لنا تقدمي قراءة متوازنة وغنية ألحداث ما زالت مستمرة وستظّل آثارها املبارشة 

وغري املبارشة ماثلة ومتفاعلة لسنوات طويلة.
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Kettering Foun-) كيرتنغ مؤسسة الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية تشكر
dation) التي كان لدعمها وتشجيعها فضٌل كبري يف إنجاز هذا الكتاب، علًام أن اآلراء 

الواردة فيه هي آراء الكّتاب األفراد. 

الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية
تتكّون الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية، وهي مجعية مستقلة غري حكومية تأّسست 
عام ٢٠٠٧، من جمموعة باحثني وباحثات وناشطني وناشطات من املجتمع املدين من 

عّدة بلدان عربية.
ُتعنى الشبكة برصد عملية التحّول الدميقراطي يف املنطقة وحتليلها، وتسعى إلنشاء 

أوسع تعاون أكادميي وإعالمي مع جهودها البحثية.
www.ademocracynet.com



الربيع العربي وعملية االنتقال
الى الديمقراطية

حسن كرّيم*

يعيش العامل العريب، منذ أواخر عام ٢٠١٠، وسط موجة من االنتفاضات والثورات 
واحلراك الغني اهلادف اىل اسقاط التسلط بنامذجه املتعددة، والدخول يف عملية انتقال 
اىل أنظمة دميقراطية تتجاوز التسلط، ولو بنجاحات نسبية وإخفاقات متوقعة ومتعددة 
وخمتلفة حسب اوضاع هذه البلدان ومستوى قدرات اجلمهور والتكتالت االجتامعية 

والسياسية الطاحمة اىل الدميقراطية. 
بادئ ذي بدء، ال بد من نقاش مسألة أساسية تتعلق بطبيعة ما جيري وكيف وهل 

هو حراك نحو االنتقال اىل الدميقراطية؟ 
لقد مّر زمن طويل عىل اعتبار أن العامل العريب شّكل استثناًء ملوجات الدميقراطية العاملية، 
وآخرها املوجة الثالثة يف مثانينات القرن املنرصم١. مث كانت هذه االحداث غري املتوّقعة 
والصادمة يف العامل العريب، كرمزية إحراق حممد البوعزيزي نفسه يف تونس اواخر عام 
٢٠١٠، احتجاجًا عىل األوضاع املعيشية من جهة، وتسلط أجهزة الدولة من جهة اخرى.

أستاذ العلوم السياسية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ومدير برامج احلوكمة يف برنامج األمم املتحدة   *
اإلمنائي يف لبنان
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وإذا نظرنا بتمّعن اىل خارطة احلراك االجتامعي والسيايس يف العامني املنرصمني فإننا 
أمام موجة رابعة للدميقراطية ميكن االستدالل عليها بسقوط أنظمة تسلطية عرب ثورات 
مجاهريية يف كل من تونس ومرص وليبيا واليمن، مع تغّير رأس السلطة عىل األقل، 
اىل تغيري أعمق طال الدستور واملؤسسات التمثيلية. وتتجه التطورات بشكل متسارع 
لإلطاحة بالنظام االكثر دموية وعنفًا يف تسّلطه وهو النظام السوري. من جهة اخرى، 
جرى حراك شعبي اهتّز له نظام مملكة البحرين ولكن هذا األخري قمعه بشّدة وقمع 
املطالبات االصالحية معه، مستعينا بالدعم السعودي، وما زال الرصاع مفتوحًا عىل 
املستقبل٢. لقد أدخلت بعض االصالحات املحدودة وّمت تغيري احلكومات حتت ضغط 
التحركات الشعبية التي اندلعت يف كل من املغرب واالردن وسلطنة عامن وموريتانيا 
والكويت. اما يف اجلزائر والعراق والسودان فقد ّمت قمع حتركات شعبية عديدة مطالبة 
باإلصالح او التغيري. ووصل صدى هذه التحركات اىل السعودية ولو عىل نحو خجول 
التقدميات  من  دوالر  مليار  اربعني  بلغت  سخّية   عطاءات بتقدمي  احلكومة  فقامت 
االجتامعية املختلفة طمعًا بتهدئة االمور. وقرر امللك عبد اهللا بن عبد العزيز يف شباط 
٢٠١١، عرب برنامج أطلقته وزارة العمل السعودية، تقدمي إعانات للعاطلني عن العمل 
وذلك  وسعودية؛  سعودي  ألف   ٧٠٠ نحو  عددهم  بلغ  الذي  الربنامج  يف  املسجلني 

برصف إعانات لكل منهم قدرها ٥٣٣ دوالرًا شهريًا، حتى إجياد فرصة وظيفية.٣
ال شك أن هذا التنوع يف التجارب املختلفة، عىل اختالف االنظمة العربية ومستوى 
استخدامها للقوة العارية او االساليب السلمية احلوارية وتقدمي التنازالت، أو اللجوء 
اىل منظومة اقليمية للدفاع عن النظام وتأخري االصالحات، شكل مصدر غنى لكثري 
(تونس  السلمية  الثورة  فهناك  الدميقراطية٤.  اىل  االنتقال  اساليب  حول  الباحثني  من 
ومرص) والثورة املسّلحة (ليبيا)، واالشتباك االهيل املسّلح مع نظام التسّلط (عىل شكل 
السلطة  رأس  أو  السلطة  النتقال  االقليمي  السيايس  والتدخل  (سوريا)  أهلية)  حرب 
وتأمني إطار للحوار الداخيل حول استكامل االنتقال اىل الدميقراطية (اليمن). كذلك 
هناك حاالت التجاوب الفوقي مع املطالب االصالحية وحماولة تطويعها للحفاظ عىل 
النظام امللكي مثل حالة املغرب واىل حّد أقل حالة االردن وسلطنة عامن. وهناك كذلك 
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االستمرار يف مقايضة مطالب احلرية والدميقراطية بتقدميات اجتامعية يف الدول النفطية 
الغنية مثل حالة اململكة العربية السعودية وبعض دول اخلليج االخرى يف حماولة لتأجيل 

البحث يف الدميقراطية او تقنينه والسيطرة عليه من قبل األرس احلاكمة.
مع االسف، نذكر ايضًا القمع املستند اىل القوة العارية واألجهزة األمنية وكافة 
أدوات التسلط القائم يف وجه املطالب اإلصالحية والدميقراطية يف كثري من البلدان، 
والذي بلغ ذروته يف اجلزائر والعراق والسودان (دون احتساب حالتي سوريا والبحرين 
كام أسلفنا)، رغم إعالن انتهاء حالة الطوارئ يف اجلزائر، وإعالن رئيس وزراء العراق 
نور الدين املالكي أنه لن يرتشح لوالية ثالثة، وكذلك الرئيس عمر حسن البشري بعد 

انتهاء واليته عام ٢٠١٥.
ذي  متكامل  نظام  من  اخلروج  نحو  العربية  املنطقة  كل  تتجه  مكثف،  بتلخيص 
أشكال متنوعة من التسلط، او من بارادمي التسلط الذي حكم املنطقة لعقود طويلة 
انتقالية  مرحلة  يف  العربية  املنطقة  لتدخل  الشعبية،  االنتفاضات  هذه  مع  يسقط  وبدأ 
طويلة ومعقدة تسعى خالهلا إىل تلّمس الدميقراطية. لكنها مرحلة مليئة بالرصاعات التي 
ستطال كل االنظمة بأوقات ودرجات خمتلفة، وستشمل كل املنطقة، رغم صعوبة 
احلسم يف مآل األمور نتيجة التعقيدات املعروفة واملختلفة حسب اوضاع هذه البلدان 

التي سنعرض هلا الحقًا.

لماذا اآلن؟
ال شك أن موجة التحرر من التسلط يف املنطقة العربية قد تأّخرت وكان هلذا التأخر 
أسبابه٥. ولدى البحث يف سؤال ملاذا انطلقت اواخر عام ٢٠١٠ وال تزال تتفاعل، فإننا 
دور  عىل  طرأ  الذي  التغيري  التالية:  العنارص  كل  أو  بعض  تشمل  تفسريات  عىل  نقع 
اسعار  وارتفاع  االجتامعية،  املجاالت  يف   الرعائية وظيفتها  تراجع  إىل  وأدى  الدولة 
الغذاء، واالزمة املالية العاملية، فضًال عن أثر الثورة املعلوماتية وتغري الثقافة السياسية 
اخلرضاء  والثورة  العراق  يف  التغيري  أثر  اىل  خصوصًا،  الشباب  من  واسعة  فئات  لدى 
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االيرانية٦. ولكن ما هو بنيوي وأكثر اقناعًا إمنا يعود اىل ظاهرة ازدياد اعداد فئة الشباب 
املرتاوحة اعامرهم بني ١٥ و٣٥ سنة الذين لعبوا الدور الرائد يف هذه التحركات. وتشري 
االحصاءات إىل ان عدد هذه الفئة قد قفز من حوايل ٤٠ مليون يف عام ١٩٨٠ اىل أكثر 
من ٩٠ مليون عام ٧٢٠١٠. واالهم أن معدل العمر يف العامل العريب هو ٢٢ سنة مقارنة 
مبعدل العمر يف العامل وهو ٢٨ سنة٨. وتشري التقديرات إىل أن حوايل ٦٠ يف املائة من 

السكان يف املنطقة العربية هم ما دون ٢٥ سنة.
ينعقد العامل الدميوغرايف عىل عامل اقتصادي-اجتامعي أّدى إىل تفجري ثورة الشباب. 
وتأمني  املوارد  تطوير  وترية  من  أرسع  دومًا  كانت  الشباب  فئة  تزايد  وترية  أن  ذلك 
فرص العمل. هذا الواقع فاقم معدالت البطالة يف أوساط فئات واسعة من املتعلمني 
وخرجيي اجلامعات خصوصًا مع التوسع الكمي يف التعليم الذي بدوره مل يوفر نوعية 
تعليم جيدة للجميع. وبحسب تقارير االمم املتحدة، وصلت نسبة البطالة بني الشباب 
يف املنطقة العربية اىل ٢٤ يف املائة يف الفرتة املمتدة بني عامي ٢٠٠٥–٢٠٠٨، وهو ما 
يربو عىل ضعف املتوسط العاملي الذي بلغ ١١٫٩ يف املائة٩ يف الفرتة عينها. كام تشّكل 
رشحية الشباب حوايل ٥٠ يف املئة من امجايل معّدل العاطلني من العمل يف املنطقة العربية. 
ويكمن أحد االسباب الرئيسة لذلك يف صعوبة إجياد الوظائف املالئمة بعد االنتقال من 
الدراسة اىل العمل، ال سيام لدى خرجيي اجلامعات. ولقد بّينت دراسة وضعها برنامج 
االمم املتحدة اإلمنائي يف مرص، اعتمدت عىل بيانات وإحصاءات رسمية لعام ٢٠١٠، 
خرجيي  لدى  املائة  يف   ١٤,٧ اىل  فيصل  التعليم  نسبة  مع  طرديا  يزيد  البطالة  معدل  ان 
التعليم الثانوي ويرتفع اىل ٢٥,٦ يف املائة لدى خرجيي اجلامعات١٠. يزيد معّدل البطالة 
هذا بني الشابات فيبلغ حوايل ٣٥ يف املائة. هذا الواقع يعكس كذلك التحيز االجتامعي 
املوروث يف الثقافة السائدة ضد املرأة١١. وعوضًا عن اعتبار الزيادة يف معدل املشاركة 
يف قوة العمل فرصة للتنمية والنمو االقتصادي، مت التعامل معها كنمو مقلق. وفيام شهد 
العامل العريب أعىل معدالت منو لدى القوى العاملة جتاوزت نسبة ٣ يف املائة، مل يتغري 
كثريًا معدل املشاركة يف قوة العمل الذي ما زال يعترب االدنى يف العامل، خصوصًا مع 

تدين معدالت مشاركة املرأة العربية.
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عمل  فرصة  مليون   ٥٠ خلق  إىل  العربية  االقتصادات  حاجة  اىل  التقديرات  وتشري 
هذا  حصل  وقد  العمل.  سوق  عىل  املقبل  الشباب  استيعاب  بغية   ٢٠٢٠ عام  بحلول 
خالل العقود الثالثة االخرية حيث تراجعت معدالت االنجاب اىل ٣٫١ أطفال لكل 
امرأة واىل حوايل طفلني يف كل من تونس ولبنان وبقيت بحدود ٣ اىل ٣٫٥ أطفال يف 
بلدان مثل مرص وسوريا واالردن. اما أعىل معدل فيصل اىل ٥٫٩ أطفال يف اليمن١٢. 
إذن مل ختتلف املنطقة العربية عن باقي املناطق، بالنسبة إىل حصول مزيج من التمدن 
الزائد، ولو مصحوبًا ببناء العشوائيات وترييف املدن كام يف العديد من الدول النامية، 
واالنتقال اىل اقتصاد اخلدمات دون تطوير االقتصاد املنتج، إضافة إىل التوسع الكّمي 
أقل  عدد  إنجاب  وبالتايل  احلياة  تكاليف  وارتفاع  الزواج،  سن  وتأّخر  التعليم،  يف 
الطفرة  انحسار  بعد  العربية  الدول  قدرات  ضعف  مع  ذلك  كل  ترافق  االوالد.  من 
النفطية عن مواصلة تأمني الدعم االجتامعي للمواد الغذائية والسكن وخدمات الرعاية 
الصحية والتعليم املجاين وغريها. وترافق ذلك ايضًا مع اعتامد هذه الدول سياسات 
انسحاب تدرجيي من تلك الوظائف وإفساح املجال أمام املجتمع االهيل كي يقوم بدور 
اوسع وأكرب تأثريًا، خصوصًا الشبكات املنظمة التي بناها االسالم السيايس يف خمتلف 

تشكيالته ال سّيام يف األرياف وأحزمة الفقر والعشوائيات يف املدن١٣.
وميكن إضافة عوامل أخرى ختتلف بالدرجة من دولة اىل اخرى يف املنطقة العربية 
نذكر منها: اصطدام الفئات املحبطة من الشباب بواقع تفّشي الفساد املعّمم، وبتخّلف 
املنفعة  لصالح  الدولة  يف  املسؤولية  مواقع  استثامر  واسترشاء  وتسلطه،  السيايس  النظام 
مثل  أنظمة  يف  بالرئيس  املحيطة  العائلة  عىل  اقترصت  ضيقة،  اجتامعية  بفئات  اخلاصة 
تونس وسوريا وليبيا، وال خيتلف املشهد كثريًا عنه يف مرص. أدى هذا األمر اىل تعاظم 
اصحاب  مثل  ذلك،  يف  تبادر  مل  وإن  التغيري،  يف  املصلحة  صاحبة  االجتامعية  القوى 
رؤوس االموال يف القطاع اخلاص من ّجتار ومستثمرين صغار وحتى بعض الصناعيني 
أيدوا  او  فالتحقوا  للنظام،  االجتامعية  القاعدة  ضيق  من  تّرضروا  الذين  واملرصفيني 
التحركات الشعبية التي بادر اليها الشباب، ناهيك عن فئات اجتامعية مترضرة اصًال 
مثل العامل وذوي الدخل املتدين والعاملني يف االقتصاد املوسمي واملوازي وصوًال إىل 
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العاطلني عن العمل عمومًا، ما سمح باتساع القاعدة االجتامعية هلذه الثورات. وقد برز 
ايضًا عامل جديد له عالقة بتأثري الثورة املعلوماتية وانفتاح وسائل االتصال عىل توفري 
معرفة واسعة بالعامل وبالقيم االنسانية، ادى اىل تغري الثقافة السياسية عند فئات واسعة 
من الشباب املتعمل لتصري ثقافة واقعية غري شعبوية وغري ايديولوجية (من االيديولوجيات 
باحلرية  معنية  مطالب  تتبّنى  التسّلطية)،  االنظمة  استمرار  وتّربر  سائدة  كانت  التي 
واخلبز والكرامة والعدالة االجتامعية انعكست يف معظم الشعارات التي رفعت مع بدء 
التحركات يف مرص وتونس واليمن وليبيا وغريها١٤. اىل ذلك ال بّد من اإلشارة إىل أّن 
التنوع الغني الذي تقدمه التجارب املختلفة واالوضاع املتفاوتة يف املنطقة العربية يدفع 
آفاق  استرشاف  الدخول يف  املختلفة قبل  والظواهر  املشرتكة  الظواهر  الرتكيز عىل  اىل 
املرحلة االنتقالية وخصائصها، كام شهدت جتارب دول أخرى وكام تظهر املؤرشات 

األولية لبعض جتارب الدول العربية.

الظواهر المشتركة
لعّل أبرز ما هو مشرتك يف احلراك االجتامعي العريب الذي تسبب بظاهرة التأثري املتدحرج 
او تأثري الدومينو، هو اشرتاك اجلميع يف التطّلع نحو احلرية عرب إسقاط األنظمة التسلطية 
وصوًال اىل نوع من إحالل الدميقراطية وضامن احلريات الواسعة والسعي لتحقيق العدالة 
االجتامعية. وكام سلف ذكره، كان الفتًا هذا التوحد يف الشعارات الواقعية واملتجّذرة 

حمليًا ووطنيًا باملطالبة باحلرية والكرامة واخلبز والعدالة االجتامعية.
كان واضحًا أن فئة الشباب اضطلعت بالدور األبرز يف إطالق وتنظيم التحركات 
الشعبية، التي جتاوزت العفوية بعد وقت من انطالقتها واكتسبت قدرة عىل الضبط 
والتنظيم، ما سمح لقوى سياسية منظمة كانت تراقب التحركات يف البدء، (بعضها 
قوى من املعارضة التقليدية التي تكلست وأصبحت هامشيًة، مثل معظم قوى املعارضة 
موجة  بركوب  باالنخراط)  البدء  يف  ترددت  اسالمية  قوى  وحتى  املرصية،  التقليدية 
وقدراته  الواسعة  االجتامعية  بشبكاته  السيايس  االسالم  قوى  دخول  أن  اال  الثورة. 
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التنظيمية كان مؤثرا وحتى مهيمنا يف بعض احلاالت، ويف املراحل الالحقة. يف هذا 
واحلشد  املعلومات  توفري  يف  بارزًا  دورًا  االجتامعي  التواصل  وسائل  لعبت  الصدد، 
والتنظيم وإثارة الرأي العام املحيل واالقليمي والعاملي. ورغم تفاوت دورها بتفاوت 
ال  والتنظيم  للحشد  وأسايس  مهم  كعامل  دائًام  حرضت  أهنا  اال  وانتشارها،  توفرها 
سيام يف اإلعالم، عىل غرار ما حصل يف مرص وتونس واليمن وليبيا وسوريا والبحرين 

وغريها من البلدان١٥.
جديدة وحديثة  وانطالقها عىل عاتق فئات شابة  التحركات  وقد وقع عبء بدء 
العهد بالعمل السيايس املنظم، متلك خطابًا جديدًا وشعارات جديدة تعّبر عن تطلعات 
مشرتكة توّحدها ضد غول التسلط وتطمح اىل نظام أكثر دميقراطية وعدالة وحداثة. 
اال أن تطور سري األمور يف معظم هذه البلدان، أدخل قوى سياسية منظمة اىل احلراك 
أبرزها القوى االسالمية وحركة االخوان املسلمني بتنوعها وفروعها املختلفة يف مرص 
وتونس واليمن وسوريا واىل حّد ما ليبيا. ورغم أن الدور األويل الذي اضطلعت به 
هذه القوى االسالمية كان حمدودًا اال أن حسن تنظيمها وشبكاهتا الواسعة املنترشة 
السياسية  املعارضة  صفوف  يف  الدائم  وقوفها  نتيجة  عليه  حصلت  الذي  والتعاطف 
ألنظمة التسلط وتعرضها للقمع والعنف والسجن، ذلك كله ساهم يف انتشار واتساع 
يف  متباينة  ودرجات  بأشكال  احلضور  هلذا  استثامرها  ويف  الرصاع،  عملية  يف  دورها 
االختبار.  فرصة  منحها  الشعب  وأن  خصوصا  املرحلة،  هذه  تلت  التي  االنتخابات 
وهكذا متكن حزب العدالة واحلرية، وهو االسم السيايس حلركة االخوان املسلمني 
يف مرص، من احلصول عىل أكثر من ٤٥ يف املائة من مقاعد جملس الشعب املرصي بعد 
الثورة ومن مث مت انتخاب مرشحه رئيسًا للجمهورية١٦. كام نجحت حركة النهضة 
التونسية باحلصول عىل نسبة مماثلة، والدخول يف ائتالف مع القوى األخرى الليربالية 
والعلامنية التي نجحت بفضل اعتامد النظام النسبي يف االنتخابات، ومتكنت بالتايل من 
تشكيل حكومة ائتالفية بقيادهتا١٧. وجاءت نتائج انتخابات ليبيا مثرية من حيث اهنا 
حرست دور االسالميني وأعطت أغلبية لليرباليني يف االنتخابات التي اعتمدت لوائح 

انتخابية عىل الصعيد الوطني١٨.
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بكل األحوال، تعطي الصورة العامة انطباعًا مزدوجًا. فمن جهة أوىل، سقط منطق 
التخويف من االسالم السيايس العنفي املتطرف الذي استخدمه العسكر لتأبيد التسلط 
يف املنطقة العربية، أي ما سمي حالة اجلزائر وتكرر يف مرص يف تسعينيات القرن املنرصم؛ 
ومن جهة أخرى، برز اسالم سيايس معتدل اخلطاب يف الظاهر، يقبل بأصول اللعبة 
الدميقراطية. إىل ذلك ظهرت أنواع عديدة منها املتطرف ومنها املتخلف، إضافة إىل 
خطاب مزدوج، ما يفتح الباب عىل رصاعات عديدة ومعقدة، ليس فقط مع التيارات 
الليربالية والعلامنية بل كذلك فيام بني االطراف االسالمية نفسها، كام هو حال الرصاع 
الذي نشب بني السلطة املرصية واالسالم املتطّرف يف سيناء١٩، او الرصاع مع بعض 
الفصائل االسالمية يف ليبيا٢٠، وكذلك الرصاعات التي فتحها وما زال السلفيون يف 
أسس  حول  السيايس  االسالم  مع  مفتوح  رصاع  هناك  األحوال،  كل  يف  تونس٢١. 
الدولة والدستور واملرشوع احلضاري املمكن والنظام العام والقوانني والثقافة والتعليم 

واملرأة ودورها، وسيبقى مفتوحًا يف هذه املجتمعات لعقود من الزمن.
هناك ظاهرة مشرتكة، وان بتفاوت، تتمحور حول وجود مناخ اقليمي ودويل، إما 
مشجع للحراك االجتامعي وداعم له، او متعاطف معه، او حمّيد نفسه عن آثاره ونتائجه 
بحسب تعقيدات الوضع التي سنعرض هلا يف القسم الالحق. وال شك أن تراكًام تارخييًا 
التي  االنسانية  واالهداف  القيم  من  منظومة  مع  التصالح  بغية  املنطقة  يف  حصل  قد 
تتضمنها رشعة حقوق االنسان واملطالبة باحلرية والدميقراطية. وكان للمجتمع املدين 
واملثقفني، بعيدًا من االنظمة واالحزاب الرسمية، دوٌر يف صوغ خطاب أكثر انفتاحًا 
املتحدة  الواليات  شهدت  ولقد  معهام.  تواصًال  وأكثر  عمومًا،  والغرب  أوروبا  عىل 
أيضًا تغريًا يف خطاهبا يف عهد الرئيس اوباما الذي ما زال حياول تأسيس تواصل حياكي 
تطلعات املنطقة العربية نحو احلرية والدميقراطية، ولو أن االنحياز األمريكي التقليدي 
واملتحفظ  الرافض  ارسائيل  فموقف  أوباما.  ارسائيل يبقى ملقيًا بثقله عىل مسعى  إىل 
واخلائف من التغيري أثر ويؤثر سلبًا عىل تطور هذا احلراك العريب، ال سيام بتأثريه عىل 
اإلدارة األمريكية (اضافة اىل تأثري سنة االنتخابات الرئاسية واالدارة اجلديدة) يف ما 

يتعلق مبوضوع إسقاط النظام السوري بالتحديد أكثر من غريه من بلدان املنطقة.
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قبل اخلتام، ال بّد من اإلشارة يف هذه املقدمة اىل بروز ظاهرة املشاركة الواسعة 
للمرأة يف احلراك االجتامعي الذي شهدته بعض البلدان العربية، إذ اعتمدت يف حراكها 
طرقًا وأساليب خمتلفة بينها التظاهرات. إال أّن حضورها تفاوت يف املراحل الالحقة 
اىل درجة االنعدام أحيانًا، األمر الذي خيلق حالة رصاعية مستقبلية واضحة حول املرأة 
العربية،  املنطقة  كل  يف  الدميقراطية  الثورات  بعد  ما  جمتمعات  يف  ودورها  وحقوقها 
ما  يف  وخصوصًا  البلدان  هذه  كل  يف  بعيد  حّد  اىل  املجحفة  أوضاعها  تتشابه  حيث 
يتعّلق باحلقوق السياسية والتمثيل، ناهيك عن حصتها يف القوى العاملة والقوانني ال 

سيام قوانني االحوال الشخصية.٢٢

الظواهر المختلفة
لقد برز من تناول التجارب املختلفة ومساراهتا أن ثالثة عوامل اساسية ميزت االختالف 
من حيث نجاحه وفشله او تعثره او حتى دخوله تعقيدات حترفه عن مساره. هذه 
العوامل الثالثة هي: مدى وجود وتأثري االنقسامات العمودية يف املجتمع (انقسامات 
جهة  من  لصاحله  استغالهلا  عىل  التسّلط  نظام  قدرة  مدى  طائفية)،  او  قبلية  او  اثنية 
الداخيل.  التغيري  حساب  عىل  خارجية  اقليمية  تدخالت  استدعاء  يف  السلبي  أثرها  أو 
ويتعاظم أثر هذا العامل إذا كان منعقدا اصًال يف كثري من البلدان عىل العامل الثاين 
الرئييس املتعلق برتكيبة نظام التسلط، أال وهو الدور الذي يضطلع به اجليش والقوى 
االمنية يف الدفاع عن النظام او التزامهم احلياد يف هذا الرصاع. أما العامل الثالث فهو 
تارخيي ويتعّلق مبدى توفر رشعية تقليدية تارخيية لألنظمة، او مبدى متاسك املواثيق 
االجتامعية املعقودة قبليا او طبقيا، مثل تلك املعقودة مع عائالت التجار يف بعض دول 
اخلليج. وقد تبّين أّن هذه األخرية، ما زالت فاعلة يف االنظمة امللكية ال سّيام يف املغرب 
واالردن واىل حّد ما يف بعض دول اخلليج والسعودية. يف املقابل ميكن القول أّن رشعية 
األنظمة التسلطية، بطابعها العسكريتاري واألمني، ومع انحسار قاعدهتا االجتامعية اىل 

مجاعة وأرسة وفرد، قد تآكلت كليا. 
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نشري إىل أّن التجربة االرسع واالكثر انتقاًال نحو مهامت بناء نظام بديل هي تلك 
كانون   ١٨ يف  االنتفاضة  اندالع  بني  املدة  تستغرق  مل  حيث  تونس،  يف  حدثت  التي 
األول/ ديسمرب ٢٠١٠ وفرار الرئيس زين العابدين بن عيل يف ١٤ كانون الثاين/ يناير 
التونيس  املجتمع  بتجانس  العامل االول  اسابيع. ولقد برز دور  أربعة  ٢٠١١، سوى 
وغياب االنقسامات العمودية، كعامل مؤثر، اىل جانب حياد اجليش كمؤسسة ال بل 
قيامه بدور ضاغط عىل زين العابدين بن عيل كي يتنّحى، ما قّلص حجم األرضار، 

وأّمن رسعة االنتقال اىل ما بعد سقوط رأس النظام. 
عىل غرار تونس حاولت املؤسسة العسكرية يف مرص االستغناء عن رأس النظام 
اطالة  يف  األمر  هذا  تسبب  إنتاجه.  وتعيد  نفسه  النظام  عىل  اإلمكان  قدر  لتحافظ 
رأس  عن  اجليش  انفصال  يف  معني  حد  اىل  ساهم  النهاية  يف  لكنه  الرصاعات،  مدة 
النظام واجهزته األمنية، ويف إطالق دينامية انتقال اقل عنفًا مع املحافظة عىل مؤسسة 

اجليش. 
اما يف اليمن، فقد سامهت االنقسامات القبلية وانقسام اجليش واملؤسسات االمنية 
يف تعقيد االوضاع وإطالة الرصاع وارتفاع عدد الضحايا. هذه الرصاعات الداخلية أدت 
اىل حماولة اغتيال الرئيس عيل بن صالح ومن مث، عرب التدخل السعودي، اقناعه بالرحيل 
حفاظًا عىل ما تبّقى من النظام الذي أّسسه. وال يزال الرصاع مستمرًا بكل تعقيداته يف 

هذه املرحلة االنتقالية، يضاف اليها االنقسامات اجلهوية بني شامل وجنوب اليمن٢٣.
يف ليبيا، برز اخلالف القبيل واجلهوي السّيام بني رشق ليبيا ومدينتها بنغازي وبني 
املسلح.  الدموي  الرصاع  اطال  ما  بالتحديد،  الغرب  طرابلس  ومدينتها  ليبيا  غرب 
امليليشيات  بانتشار  ومتّثلت  ومقتله،  القذايف  هزمية  رغم  الرصاعات  هذه  استمرت 
املسلحة وارتفاع اجلهوية التي يرّجح أهنا ستبقى تلعب دورًا مؤثرًا يف املرحلة االنتقالية. 
يف حالة ليبيا مل تكن القوى العسكرية منتظمة يف مؤسسة اجليش بل كانت أقرب اىل 
املعارضة  لقوى  الناتو  حلف  دعم  ولوال  وعائلته.  للقذايف  داعمة  وكتائب  ميليشيات 
املسّلحة، لكان أمد الرصاع بقي مفتوحًا عىل املجهول ولكانت اخلسارات أكثر كلفة 

وعنفًا من اجلانبني.٢٤
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من  بجوهرها  التي  االنقسامات  غّذى  التسلط  نظام  حيث  سوريا  حالة  إىل  نصل 
املعارضة  وضع  تعقيد  مثًال يف  الطائفية  االنقسامات  سامهت  وقد  ومسؤوليته.  صنعه 
لكنها مل تشكل عائقًا أمام تناميها واتساع سيطرهتا عىل ارض الواقع؛ إذ متكنت من 
استقطاب تعاطف السواد االعظم من السوريني يف وجه بطش وتعّسف ووحشية النظام 
القمعي وعنفه املتزايد. وكان العنف املتزايد للنظام كّمًا ونوعًا، السبب الرئيس لتحول 
الثورة بعد ستة أشهر عىل اندالعها، من سلمية اىل مسلحة كي تتمكن من مقاومة 
هذا العنف غري املسبوق ومحاية املدنيني والثورة. كذلك ادى هذا العنف اىل انشقاق 
عرشات االالف من العسكريني عن اجليش الرسمي السوري وانضموا إىل صفوف 
اجليش السوري احلّر. وعليه، فإّن من بقي يف اجليش الرسمي ينتمي إىل ميليشيات 
حال  الضيقة  وحلقته  التسلطي  بالنظام  العضوي  االرتباط  هذ  ورأسه.  بالنظام  لصيقة 
دون حتييد املؤسسة العسكرية او االجهزة األمنية املرتبطة بالنظام عن الرصاع، ما أّدى 
اىل استخدام العنف واشتداده عىل كامل االرايض السورية. بيد أّن مآل األمور يتجه 
نحو سقوط هذا النظام، مهام ارتفعت الكلفة االنسانية عىل الشعب السوري، الذي ال 

ميكن له وال خيار له اال احلرية وال عودة له اىل نظام التسلط.٢٥
البحرين،  يف  النظام  عليه  لعب  الذي  الطائفي  االنقسام  فإن  الشديد،  االسف  مع 
اجليش  تركيبة  طبيعة  اىل  إضافة  االيراين،   – السعودي  االقليمي  بالرصاع  وارتباطه 
يف  سامهت  العنارص  هذه  كل  الطائفية،  البحرينية  واالمنية  العسكرية  واملؤسسات 
اال  قادهتا.  واعتقال  بشدة  وقمعها  حني،  اىل  البحرين  يف  االحتجاج  حركة  إجهاض 
أن مسار االمور، كام بّينت التطورات الالحقة حيث حركة االحتجاج مستمرة وإن 
دوريا، ال يفيض عىل ما يبدو إىل طريق للخروج من املأزق، اال يف حال أعادت السلطة 
دينامية حوار جدي وحقيقي وقدمت اقرتاحات او قبلت باقرتاحات توسيع احلريات 

واحرتامها، ما يسمح بالعبور اىل نظام دميقراطي٢٦.
نضيف إىل هذه العوامل املذكورة آنفًا، أن االنظمة امللكية اعتمدت عىل رشعية 
بعضها  اعتمد  كام  العسكريتارية،  االنظمة  رشعية  سقطت  فيام  متوارثة  تارخيية 
االردن،  يف  الفلسطيني  االردين –  االنقسام  مثل  مضمرة  عمودية  انقسامات  عىل 
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وقدرته عىل توظيف املنظومة القبائلية – العشائرية لصاحله. هذا مع ابداء استعداده 
لتقدمي بعض التنازالت الشكلية مثل تغيري الوزراء واحلكومة لتفادي طرح ومناقشة 
املواضيع االهم مثل الدستور وصالحية امللك واالنتقال اىل الدميقراطية٢٧. وهذا ما 
حصل مثًال يف املغرب حيث مت تقدمي تنازالت أكثر امهية إال أهنا أدت اىل انقسام 
يف املوقف بني أطراف املعارضة املغربية نفسها وأعطت جرعة إصالح قد تطيل عمر 

النظام٢٨.
اما يف اململكة العربية السعودية ومعظم دول اخلليج الغنية، فإن املنطق السائد ما 
عطايا  شكل  عىل  املوارد  من  القليل  توزيع  بإعادة  والدميقراطية  احلريات  يقايض  زال 
ومنح وتقدميات وهبات ملكية وامريية، وباعتامد الرصاع االقليمي مع إيران غطاًء مانعًا 
ومؤجًال إلدخال اإلصالحات الدميقراطية ولو اىل حني. وإذ ال ختتلف هذه الدول 
الغنية كثريًا عن بقية الدول العربية، جلهة وجود فئات شابة متعلمة تطمح اىل حياة حّرة 
وكرمية إال ان أوضاعها االقتصادية واالجتامعية ختتلف نسبيًا عن اآلخرين بحكم قدرة 
أنظمتها عىل احتواء بعض املطالب االجتامعية عرب إعادة توزيع حمدود للريع النفطي. 
ال شك بأن ذلك ال ينسحب عىل املطالب املتعلقة بفصل السلطات وتعميق احلريات 
واستقالل القضاء واحلد من الفساد، ال سيام موضوع املرأة وحرياهتا وحقوقها يف هذه 
املجتمعات التي ما زالت منغلقة ومتخلفة عىل هذا الصعيد الذي سيشّكل أحد حماور 

الرصاع املستقبلية٢٩.
يف  دورمها،  اختالف  عىل  أثرا،  آخرين  عاملني  نضيف  الفقرة،  هذه  ختام  يف 
تسليط الضوء عىل  والفضائيات يف  اإلعالمية  األجهزة  ١– دور  االجتامعي:  احلراك 
بعض التحركات او إخفاء حركات احتجاجية اخرى. وقد أثر ذلك سلبًا عىل احلراك 
عمومًا.  العربية  الفضائيات  عىل  للنظام  موالية  فضائيات  استأثرت  حيث  البحرين  يف 
٢– مستوى تداخل الرصاعات االقليمية وتأثريها عىل الرصاعات الداخلية؛ وهو ما 
كان له اثٌر سلبّي كبري عىل احلقوق املرشوعة للجمهور البحريني مثًال، كام أّثر بدرجة 
أقّل عىل الوضع السوري، ولكنه زاد هذا األخري تعقيدًا من حيث إطالة أمد البطش 

باملدنيني.
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خصائص المرحلة االنتقالية
استنادًا إىل جتارب العديد من البلدان يف جنوب ورشق اوروبا وامريكا الالتينية واسيا 
وافريقيا، هناك ثالث مراحل جيب التنبه هلا يف عملية االنتقال اىل الدميقراطية. املرحلة 
االوىل: إسقاط النظام التسلطي كام أسلفنا من خالل اعتامد أساليب خمتلفة ومتنوعة، 
حسب ظروف هذه البلدان٣٠. املرحلة الثانية: انتقالية وسيطة هتدف إىل وضع أسس 
االنتقال اىل الدميقراطية وتتناول تغيريات تطال الدستور والقوانني، وحتضري االحزاب 
السياسية وقوى املجتمع املدين، وإجراء االنتخابات لقيام سلطات بديلة. وتعترب هذه 
ترسيخ  الثالثة:  املرحلة  وليبيا.  ومرص  تونس  حاليًا  وختتربها  بامتياز،  رصاعية  املرحلة 
لرتسيخ  النهائية  املرحلة  هي  وهذه  ثقافتها.  ونرش  الثابتة  مؤسساهتا  ببناء  الدميقراطية 
احلكم الدميقراطي٣١. ونظرا الختالف عمليات التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية 
واختالف مساراهتا، من عمليات إصالحية داخلية تدرجيية اىل عمليات إسقاط كامل 
طبيعة  فإن  كذلك،  دولية  وخارجية  اقليمية  تدخل  عوامل  لوجود  ونظرا  لألنظمة، 
املرحلة االنتقالية ستكون طويلة ومعقدة ومتأرجحة، حيث تشهد صعودا وهبوطا، 
تقدما وتراجعا، كام تتأثر خالهلا مسارات بعض البلدان بجرياهنا. ويتوقع ان تؤثر هذه 
العملية الطويلة التي قد تصل اىل عقدين من الزمن، عىل أنظمة حميطة غري عربية، عىل 

رأسها النظام يف إيران.
من املهم يف هذه اخلالصة اإلشارة اىل أربع من أهم القضايا التي سيدور الرصاع 
حوهلا يف هذه البلدان التي تعيش خماض التخلص من النظام التسلطي ووضع أسس 
االنتقال اىل الدميقراطية. هذه القضايا مشرتكة يف الفضاء الثقايف العريب املشرتك وان 

اختلف ترتيبها من بلد إىل آخر جلهة األولوية.
هذا  يتمحور  اسالمية.  أم  مدنية  كانت  إذا  ما  الدولة  هوية  حول  الرصاع  اوال: 
الرصاع عىل الدستور والقوانني الناظمة له؛ وهو رصاع جمتمعي واسع، اال أنه يعرب 
بتنويعاته  السيايس  االسالم  مها  تيارين  بني  عميقة  فكرية  اختالفات  عن  كذلك 
والليرباليون بتنويعاهتم. وتشهد تونس ومرص وليبيا نقاشات ورصاعات فكرية حول 
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هذه املسألة يف الدساتري املقرتحة، خصوصا بني التيارين املشار اليهام. ما برح الرصاع 
يدور  تونس.  يف  ووضوحه  مرص  يف  احتدامه  من  الرغم  عىل  االوىل،  مراحله  يف 
الرصاع، بشكل رئييس حول موقع ودور االسالم والرشيعة اإلسالمية يف القوانني 
وحقوق  املرأة  وحقوق  األنسان،  وحقوق  االساسية،  احلقوق  يطال  مبا  والترشيع، 
األقليات، باإلضافة اىل رشعية احلكم واملؤسسات املنتخبة واالساس املدين للدولة. 
وعرب عن ذلك خالد احلروب بالقول: إحدى املشكالت الكربى التي تواجه الفكر 
الدستورية،  املواطنة  وتعريف  وتعريفها  احلديثة  الدولة  مسألة  هي  الراهن  اإلسالمي 
غري  أسس  عىل  والدولة  الفرد  بني  والعالقة  الوالء  حتدد  جديدة  بنيات  كلها  وهذه 
هلذه  التابع  املواطن  الفرد  هو  احلديثة  الدولة  يف  املوجود  الفرد  فإن  آخر  مبعنى  دينية. 
الدولة دستوريًا وقانونيًا، وبسبب تبعيته تلك فإنه يتمتع بحقوق كاملة ومتساوية مع 
هو  شديد  باختصار  هذا  دينهم.  أو  عرقهم  أو  لوهنم  عن  النظر  برصف  األفراد  بقية 

٣٢ .جوهر الدولة املدنية ومعناها
ثانيا: الرصاع حول إعادة حتديد دور اجليش واملؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية 
وضبطها ضمن األصول الدميقراطية. لقد شهدت مرص فصال من هذا الرصاع انتهى 
بإعادة تشكيل املجلس العسكري. لكن هذا ال يعني هناية الرصاع؛ إذ من املتوقع أن 
يستمر التجاذب مستقبال خصوصا مع احلضور القوي حلركة االخوان املسلمني، ومع 
التوازن اآلخذ بالتشّكل بني القوات املسلحة والرئاسة املرصية بعد فوز مرشح االخوان 
املسلمني حممد مريس، حيث أتاح الدستور اجلديد للقوات املسلحة احلفاظ عىل احلّيز 
السابق من االستقاللية واالمتيازات والصالحيات القدمية العهد –بل وزيادهتا يف بعض 
النواحي– من أجل ضامن انصياعها، فيام أعطى مجاعة اإلخوان املسلمني وحلفاءها 
فرصة تعزيز حكمهم ملرص، وإدارة دّفة البالد عرب املراحل املقبلة من عملية االنتقال 

الدميقراطي٣٣.
يف  بعد  إليها  التطرق  يتم  مل  إذ  املنسية؛  بحكم  املسألة  هذه  تعترب  اليمن،  حالة  يف 
حافظت  املقابل،  يف  الحقة.  مرحلة  اىل  املوضوع  تأجيل  ومت  جرت،  التي  التسوية 
الدميقراطي ويقّلص  التحول  عملية  يتناقض مع  الذي  دورها  العسكرية عىل  املؤسسة 
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من صالحيات وقدرات الرئيس املنتخب للمرحلة االنتقالية، ويؤدي اىل توترات مع 
اهنيار  بعد  الرصاع،  فإن  ليبيا  حالة  يف  اما  بعامة٣٤.  املدين  واملجتمع  السياسية  القوى 
كتائب النظام، يتمحور حول بناء مؤسسة عسكرية وطنية والتخلص من امليليشيات 

التي نشأت.
ثالثًا: حسب املؤرشات الوافدة من تونس ومرص، البلدين اللذين انطلق منهام قطار 
التغيري، فإن الرصاع حول حقوق املرأة، ال سّيام جلهة مساواهتا يف القوانني وإلغاء التمييز 
والقوانني املجحفة بحقها مثل التمييز املوروث يف العادات واملعاملة، سيشّكل رصاعًا 
حموريًا ليس فقط بني التيارين السياسيني الليربايل واالسالمي، بل كذلك بني القوى 
االجتامعية اإلسالمية والتقليدية املحافظة من جهة، وبني منظامت املجتمع املدين وعىل 
رأسها احلركات النسائية من جهة ثانية. وهذه األخرية يتفاوت نشاطها وقوة تنظيمها 
من مكان اىل اخر، فيصل يف تونس واملغرب واجلزائر اىل قوة ال يستهان هبا، ولكنه 
أضعف يف املرشق العريب عموما، وإن كان نشاطها وتنظيمها يّتجهان إىل مزيد من 

التبلور مع التطورات اجلارية.
رابعًا واخريًا: مثة رصاع ما زال يف بداياته يتمحور حول دور الدولة يف االقتصاد 
والتوزيع، او اعادة حتديد هذا الدور وتطوير السياسات االجتامعية، من توفري فرص 
العمل، اىل حتسني مستوى اخلدمات الصحية ونوعية التعليم وغريها من القضايا التي 
احلالية،  االنتقالية  الفرتة  عىل  القضية  هذه  تقترص  لن  التنموي.  الربنامج  يف  ستتبلور 
كام أهنا ستساعد عىل األغلب يف تطوير الربامج السياسية وتنظيم العمل احلزيب عىل 
اساس هذه الربامج يف االنتخابات املقبلة يف جممل تلك البلدان، عىل أمل أن تصبح 
الدميقراطية اساسا لصيغة احلكم، حيث يشارك الشعب يف رسم السياسات العامة، 
وحيث ختضع احلكومات للمحاسبة عىل قراراهتا وأعامهلا. لقد أدى غياب الدميقراطية 
يف العامل العريب اىل فشل عملية التنمية بشكل عام، وأدى متركز السلطة وشخصنتها 
وذلك  اإلدارة؛  وختّلف  اهلدر  إىل  كام  للموارد،  العادل  غري  والتوزيع  الفساد  إىل 
أساسية  كأداة  مستمر  نحو  عىل  احلاكمة  النخبة  قبل  من  الدولة  جهاز  باستخدام 

إلعادة إنتاج السلطة ذاهتا.
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وكان تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٤ نحو احلرية يف الوطن العريب، أكد 
عىل مسؤولية غياب احلرية عن الفشل الذي أصاب، ليس فقط التنمية، بل كذلك 
عملية بناء الدولة يف املنطقة العربية. لذلك تبدو املهام يف املرحلة املقبلة صعبة وشاقة 

ومعقدة، رغم أهنا تسري يف االجتاه الصحيح.
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٢٧ الربیع العربي وعملیة االنتقال الى الدیمقراطیة

.الربيع العريب راجع نزيه درويش، دور االعالم االجتامعي يف  .١٥
وكان فوزا صعبا ملرشح االخوان املسلمني حممد مريس بنسبة ٥١,٧٣ يف املئة من األصوات عىل   .١٦
منافسه الفريق أمحد شفيق، آخر رئيس للوزراء يف عهد مبارك، الذي حصل عىل ٤٨٫٢٥ يف املئة. 

وكان فوزا صعبا ملرشح االخوان املسلمني حممد مريس بنسبة ٥١,٧٣ يف املئة من األصوات عىل   
منافسه الفريق أمحد شفيق، آخر رئيس للوزراء يف عهد مبارك، الذي حصل عىل ٤٨٫٢٥ يف املئة. 

حصل حزب حركة النهضة االسالمي بزعامة راشد الغنويش، عىل ٩٠ مقعدًا (٤١,٤٧ يف املئة) يف   .١٧
املجلس الوطني التأسييس املؤلف من ٢١٧ مقعدا النهار، ٢٨ نوفمرب ٢٠١١ 

حصل حتالف القوى الوطنية بقيادة حممود جربيل يف انتخابات القوائم عىل ٣٩ مقعدا من أصل ٨٠   .١٨
http://elections2012.ly/home/ بينام حصل حزب العدالة والبناء االسالمي عىل ١٧ مقعدا فقط

.statistics

١٩.  أثريت تساؤالت خالل شهر أيلول ٢٠١٢، حول األوضاع األمنية يف مرص، بعد حادثة رفح التي 
راح ضحيتها ١٦ جندًيا من حرس احلدود واعرتفت احلكومة بوجود مجاعات مسلحة تتبنى الفكر 

اجلهادي ولكن األوضاع ما زالت حتت سيطرة الدولة. 
السلفيني  وسائر   الرشيعة أنصار  عىل  متواصلة  شعبية  محلة  اجلديدة  الليبية  السلطات  ختوض   .٢٠
واملتطرفني، وهتدف اىل حل امليليشيات املسلحة كافة بدءًا بالتجمعات االسالمية، بعد اهلجوم الذي 

حدث عىل السفارة األمريكية وأدى اىل مقتل السفري وثالثة أخرين يوم ١٢ ايلول ٢٠١٢
٢١.  من االعتداءات التي نسبت مؤخرا إىل السلفيني يف تونس، اهلجوم عىل السفارة األمريكية الذي أوقع 
٤ قتىل وحتركاهتم العنيفة يف عدة مدن تونسية كبنزرت ومنزل بورقيبة وسيدي بوزيد واملريس ملنع 

عروض فنية أو تظاهرات ثقافية ومهامجة صحافيني وإعالميني
٢٢.  راجع مايال بخاش، النساء يف الثورات العربية. 

٢٣.  مت انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا ملرحلة انتقالية يف ٢١ شباط ٢٠١٢ بعد نجاح املبادرة 
اخلليجية بإقناع عىل عبد اهللا صالح مبغادرة السلطة واليمن

حسب روجر أوين فإن املفتاح يكمن يف سيطرة اجليش عىل الطريق الساحيل مما سمح للطائرات   .٢٤
قوات  منع  خالل  من  بسهولة  بنغازي  الثورة يف  عن  بالدفاع  األطليس  شامل  حللف  التابعة  املدّمرة 
القذايف من الوصول إىل املمرات اجلبلية التي تتصل هبا من الغرب. – روجر اوين، التحديات أمام 

ليبيا اجلديدة، احلياة ١ ايلول ٢٠١١
ولقد عرب الكاتب السوري ياسني احلاج صالح عن ذلك بوضوح، حيث يقول: ويف سورية اليوم   .٢٥
ماضني يف  يبدون  الذين  السوريني  ألفًا من  الـ٢٥  خالهلا فوق  سقط  وبرشيًا،  جغرافيًا  واسعة  ثورة 
ثورهتم ال يوقفهم يشء. ما يعني أن شجاعة الشعب الثائر وآالمه تؤازر املنطق يف وجوب أن يرحل 
السيد بشار األسد، وكلام حتقق ذلك يف وقت أبكر كان أحسن. – ياسني احلاج صالح ما يستقيم 

وما ال يستقيم يف معاجلة األزمة السورية، ١٧ أيلول ٢٠١٢. 
وحتى نيويورك تاميز كتبت يف افتتاحيتها لكن تتعّذر العودة إىل احلالة السوّية ما مل تّتفق احلكومة   .٢٦
واملعارضة عىل إجراء تغيريات تعالج املطالب املرشوعة للبحرينيني كافة. ومن املؤّكد أنه ال ميكن 
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الرشوع يف حوار ذي صدقّية فيام ال يزال قادة املعارضة يف السجن وتستمّر احلكومة يف االستقواء عىل 
شعبها وهتديده. نقال عن جريدة النهار، ٢ حزيران ٢٠١١. 

عرب عن ذلك مروان املعرش حني كتب عن ميثاق وطني جديد بالقول: االلتزام بعدد من الترشيعات،   .٢٧
التي تؤدي اىل إعادة تقاسم السلطة وتوسيع قاعدة صنع القرار، ضمن خريطة طريق زمنية واضحة، 
وعدم  الفردية  واحلريات  العامة  واحلريات  واالحزاب  واألعيان)  (للنواب  االنتخاب  قوانني  تشمل 
جواز سن ترشيعات حتد من احلريات، وسن ترشيع واضح ورصيح مبنع تدخل األجهزة االمنية يف 
احلياة السياسية، وااللتزام بالتعددية السياسية والثقافية والدينية من قبل اجلميع. وذلك حتت قيادة 
امللك. مروان املعرش، ميثاق وطني أردين جديد مدخل حلل األزمة. موقع عمون األردين، ١٨ 

أيلول ٢٠١٢. 
أنظر حممد األشهب، التغيري اهلادئ يف املغرب، احلياة ٣ متوز ٢٠١١.   .٢٨

ويؤكد خالد الدخيل ان ليس هناك فروق جوهرية بني امللكيات واجلمهوريات العربية يف ما يتعلق   .٢٩
باحلقوق السياسية للمواطن، وطبيعة العالقة السياسية للدولة باملجتمع، ومدى وجود وفعالية املجتمع 
املدين، وحجم الفساد املسترشي داخل الدولة... الخ، خالد الدخيل، أفق امللكية الدستورية واألفق 

اجلمهوري، احلياة، ٣ متوز ٢٠١١.
 Samuel P. Huntington, the Third Wave: Democratization in the Late Twentieth  .٣٠

.Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 37–38

www.arabsfordemocracy.org د. عبد الفتاح مايض ،مداخل االنتقال إىل نظم حكم دمقراطية  .٣١
خالد احلروب، الدستور املرصي اجلديد بني الدولة املدنية والدولة الدينية، احلياة ٩ ايلول ٢٠١٢.  .٣٢

يف خطوة مفاجئة وبسهولة غري متوقعة أطاح الرئيس املرصي حممد مريس يف أب ٢٠١٢، باملشري حممد   .٣٣
حسني طنطاوي، احلاكم الفعيل للبالد ورئيس املجلس العسكري الذي قاد مرحلة انتقالية فاشلة 
اتسمت بالغموض والتخبط والصدام مع القوى الثورية والتحالف القلق مع اإلخوان. للمزيد راجع: 

يزيد صايغ، العالقة املدنية العسكرية اجلديدة يف مرص، جريدة احلياة، ١٠ كانون الثاين ٢٠١٣.
نرص طه مصطفى، اليمنيون يقرتبون من حتقيق حلمهم بدولة مدنية، مل يكن أمام املحيط اإلقليمي   .٣٤
واملجتمع الدويل إزاء احلالة الثورية اليمنية سوى خيار واحد هو الوقوف مع هذه الثورة ودعمها 
باجتاه حتقيق هدفها األسايس املتمثل يف إسقاط الرئيس عيل عبد اهللا صالح وعائلته من السلطة دون 
إسقاط نظامه. فهو يف نظرهم سبب ما وصل إليه اليمن من اهنيار تام لكن إسقاط نظامه بالكامل قد 
يؤدي إىل وصول تيارات إسالمية متشددة للحكم قد يصعب التفاهم معها مجيعًا. وهكذا تبلورت 
خيارات البدائل حتى وصلت إىل اخليار الذي صاغته املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية بإسناد السلطة 
الرئاسية إىل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي فيام يتقاسم احلكومة حزب صالح مع املعارضة 

برئاسة أحد قادهتا.، احلياة، ٢٦ كانون االول، ٢٠١١.
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أحمد كرعود*

طغـــــــــى إذا  ـــــــــار  جّب ـــــــــه يرسُف وكل  وكان يف طغيان

ـــــــــس تون إىل  اهللا  ُيقَصُف أرســـــــــله  هبـــــــــا  جّبار  فكل 
الشاعر التونيس حمّمد العيد اجلّباري (١٩١١–١٩٤٢)

من  انطلقت  قد  العربية  البلدان  بعض  شهدهتا  التي   االنتفاضات رشارة  كانت 
األفريقية،  القارة  شامل  يف  الواقع  الصغري  البلد  وهي  ٢٠١٠؛  سنة  هناية  يف  تونس 
عىل ضفاف البحر املتوسط، والذي عرف طيلة عقود باستقرار سيايس، يف ظل 
نفس  ويف  األمريكية.  املتحدة  والواليات  األوروبية  البلدان  بدعم  حظيت  سلطة 
حقوق  عن  الدفاع  ومنظامت  الغربية  اإلعالم  وسائل  من  الكثري  يتحّرج  مل  الوقت 
والنظام   دكتاتورية بالـ  السلطة  تلك  وصف  من  السياسيني  وبعض  اإلنسان 

.لبولييس ا

خبري يف جمال حقوق االنسان – تونس  *
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 التمّرد والعصيانإىل بؤرة لالحتجاج بل و املستقر كيف انقلب املجتمع التونيس
بعد أن اعتقد الكثري من املحللني أنه استثناء عريب يف جمال النضال من أجل الدميقراطية 

واختيارها نظاما سياسيا وجمتمعيا.
ستحاول هذه الورقة تقدمي عرض حتلييل لألحداث التي جرت يف تونس كمنطلق 
 الثورة وما هي األسباب املبارشة هلذه بالربيع العريب ملا عرف يف اإلعالم العاملي
وكذلك األسباب اهليكلية، مث نعرض بعد ذلك ألهم خصائص املرحلة االنتقالية التي 

 .املرحلة الثورية تعيشها تونس باعتبارها جزءا من

تونس  في  األحداث  مجرى  غّيرت  يوما  وعشرون  تسعة 
وفي العالم العربي

يوم ١٧ يناير ٢٠١٠، ويف مدينة سيدي بوزيد الواقعة يف الوسط الغريب للبالد التونسية، 
أحرق الشاب حممد البوعزيزي، بائع الفاكهة والغالل املتجّول، نفسه أمام مقر الوالية 
تضحية  حادثة  إن  حكوميني.  موظفني  من  إهانته  عىل  احتجاجا  وذلك  (املحافظة)؛ 
البوعزيزي بنفسه حرقا ليست احلادثة األوىل التي شهدهتا تونس. فقد سبقتها قبل أشهر 
حادثة إحراق الشاب ترمييش نفسه أمام مقّر والية املنستري الواقعة عىل البحر املتوسط؛ 

وذلك احتجاجا أيضا عىل مضايقات مهينة تلّقاها من موظفني إداريني.
كان ميكن أن متّر مثل هذه احلوادث دون أن يتجاوز االهتامم هبا الوقت املخصص 
لقراءة اخلرب يف صفحات اجلريدة. ولكن ما حدث يف سيدي بوزيد كان خمتلفا، حيث 
شّكلت حادثة موت البوعزيزي حرقا الرشارة التي أشعلت النار يف احلقل كله وهذه 
الشعلة مل تنطفئ بعد بالرغم من هروب رئيس للجمهورية يف تونس (يناير ٢٠١١) 
بعد ان حكمها طيلة ٢٣ سنة، وتنحي رئيس مجهورية مرص العربية بعد حكم دام 
٣٠ سنة عىل أثر تنادي شباب مرص للتظاهر واالحتجاج يف عيد الرشطة يوم ٢٥ يناير، 
وبالرغم أيضا من سقوط نظام العقيد القذايف بصورة عنيفة، وتسليم عيل عبد اهللا 
صالح مهام رئاسة اجلمهورية لنائبه، وتواصل القمع الذي تتعرض له االحتجاجات يف 
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املغرب والبحرين، واستمرار املجازر بحق املدنيني يف سوريا منذ أكثر من سنة ونصف 
السنة.

١٤ يناير ٢٠١١ انتصار إلرادة شعب
متّيز هذا اليوم بوصول غضب املحّتجني واملنتفضني إىل الذروة. فقد عّمت املصادمات 
وضواحيها،  العاصمة  من  الشعبية  األحياء  املختلفة  األمن  وأجهزة  الرشطة  أعوان  مع 
وحتى األحياء القريبة من القرص اجلمهوري بقرطاج. وكان التجّمع البارز قد جرى يف 
أشهر شوارع تونس، شارع احلبيب بورقيبة وحتديدا أمام وزارة الداخلية التي كانت 
ترمز لدى الشعب التونيس للتعذيب والقمع واإلذالل الذي مارسه النظام طيلة عقود. 
وقد عّبر الشعار الذي رفعه املتظاهرون وزارة الداخلية، وزارة إرهابية عّما خيتزنه 
التونسيون من كره ألجهزة األمن خاصة وللنظام عامة. ويف عشية اليوم ذاته غادر 
بن عيل البالد صحبة زوجته. وقد فر بعض أصهاره فيام ّمت اعتقال عرشات من أفراد 

عائلتي الرئيس وزوجته.
لقد مّثل هروب بن عيل بعد ٢٩ يوما من انتفاضة شعبية وسلمية حلظة فارقة 
يف حياة التونسيني والتونسيات، عّبر عنها بأمجل صورة خروج املحامي عبد النارص 
عيل  بن  يصيح  وهو   التجوال منع  وقت  يف  بورقيبة  احلبيب  شارع  إىل  العويني 
هرب... بن عيل هرب! صورة بّثتها املحطات التلفزيونية وأعادهتا حمطة اجلزيرة عدة 
مرات. إهنا حلظة التحّرر من كابوس اخلوف والقهر واإلذالل التي طاولت فئات واسعة 

من الشعب التونيس ولعدة عقود.

األسباب المباشرة والهيكلية للثورة التونسية
يف  السائدة  السياسية  األوضاع  مع  يشرتك  تونس  يف  السيايس  الوضع  أن  شك  ال 
البلدان العربية ال سيام من حيث احلكم التسّلطي وانتشار الفساد. ولكن توجد جوانب 
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خصوصية للحالة التونسية. ويف هذه الورقة سوف نحاول التعمق يف دراسة األسباب 
التي تفّسر رسعة انتشار التحركات واالحتجاجات التي شهدهتا البالد بل واستمرارها 
إىل حني سقوط الرئيس، بعد أن ظن الكثري من السياسيني واملراقبني وحتى أجهزة 
االستخبارات أن التونسيني قد استكانوا للظمل والقمع، مثلهم مثل كل العرب، وقد 
أصبحوا طّيعني يقبلون العيش يف ظل نظام حكم تسّلطي وآلة قمعية باطشة وضعت 

البالد والعباد حتت رقابة بوليسية صارمة.
إىل  واستمرارها  االحتجاجات  رقعة  اتساع  وراء  الكامنة  األسباب  تقسيم  ميكن 

اسباب مبارشة وأخرى عميقة او هيكلية. 

األسباب المباشرة
أوال: تفاقم أزمة البطالة، وخاصة يف صفوف الشباب، وحتديدا أصحاب الشهادات، أي 
خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا الذين أصبحوا يعّدون بعرشات اآلالف (٢٠٠٫٠٠٠ من 
محلة الشهادات يف سنة ٢٠١٠ كانوا عاطلني عن العمل) مع استمرار حالة البطالة بالنسبة 
ألغلبهم عىل امتداد سنوات يظّلون فيها عالة عىل عائالهتم، مما فاقم األزمة االجتامعية 
والنفسية لرشحية واسعة من الشباب، ذكورا وإناثا، الذين سدت يف وجوههم آفاق 
التطور االجتامعي يف بلد كان الرتّقي االجتامعي فيه مرهونًا بالنجاح يف التعليم واحلصول 
عىل شهادة البكالوريا أو الليسانس. لقد أصبح التخّرج من اجلامعة كابوسا للشباب 
وللعائالت، ألنه يفتح الباب لفرتة من البطالة الطويلة وملحاوالت يائسة للهجرة الرسية 
إىل أوروبا عرب البحار (احلرقة) وما يصاحبها من موت مئات الشباب يف البحر األبيض 
ّراق الذي ُرفع يف  املتوسط. وقد كان شعار الشغل (العمل) استحقاق يا عصابة السُّ

جّل التظاهرات يف املدن التونسية أبلغ تعبري عن هذه املعضلة.
واملؤسسات  احلكومية  األجهزة  يف  واسع  نطاق  عىل  الفساد  ظاهرة  انتشار  ثانيا: 
االقتصادية، وذلك خلدمة عائلتي الرئيس وزوجته ليىل الطرابليس التي أصبح سلوكها 
رمزا لالعتداء عىل األمالك العامة واخلاصة وتسخري القضاء واألجهزة األمنية لتيسري 
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عائلة  وخاصة  العائلتان  هاتان  ترتكبها  التي  البالد  لثروات  الواسعة  النهب  عمليات 
الطرابليس.

ثالثا: كشف وثائق ويكيلكس انتقاد الديبلوماسية األمريكية للقمع وانتشار الفساد 
يف تونس، علام ان حكومات الواليات املتحدة املتعاقبة كانت ُتعترب السند القوي لنظام 
بن عيل إىل جانب بعض احلكومات األوروبية التي مّثل هلا حليفا يف حماربة اإلرهاب 
واهلجرة الّسرية. وبذلك جاءت الوثائق األمريكية لُتؤّكد ما كان يتناقله التونسيون 
منذ سنوات من أخبار وإشاعات حول حجم الفساد الذي ينخر اإلدارة واملجتمع.

رابعا: ظهور نوعية خمتلفة من الشباب يف صفوف املحتّجني يتميزون بروح عالية من 
العطاء واالستبسال يف مواجهة أجهزة األمن املختلفة، واستمرارهم يف التظاهر وتنظيم 
قّناصون  ُينّفذها  كان  التي  القتل  عمليات  من  بالرغم  وهنارا  ليال  ألسابيع  املسريات 
مدربون تدريبا عاليا؛ وهو ما تدل عليه التقارير الطبية التي سّجلت اإلصابات الدقيقة 

التي أدت إىل وفاة عرشات الضحايا. 
خامسا: استخدام مفرط للقوة يف قمع االحتجاجات واملسريات حيث استخدمت 
الذخرية احلية لقتل املحتجني ومن مسافات قريبة جّدا. وقد انترشت أخبار عن وجود 
املسريات  لتفريق  وليس  القتل  بقصد  الشباب  استهدفوا  املدربني  القناصة  من  عنارص 
السلمية، مما زاد يف تأجيج مشاعر احلقد عىل الرشطة والنظام ككل. وقد شهد يوم 
٢٤ ديسمرب ٢٠١٠ سقوط أول شهيدين يف مدينة منزل بوزيان بوالية سيدي بوزيد. 
أما اخلسائر األكرب يف األرواح فقد حدثت يف الفرتة ما بني ٨ و١٠ يناير (كانون الثاين) 
٢٠١١ يف املناطق الداخلية من البالد، تالة والقرصين والرقاب، ويف الفرتة ما بني ١٢ 

و١٣ يناير (كانون الثاين) يف تونس العاصمة وضواحيها ويف املدن الساحلية.
سادسا: خرق املدونني واملدونات للحصار اإلعالمي الذي فرضه النظام منذ عقود 
مل  واملدّونات  فاملدّونون  اجلامهريية.  اإلعالم  ولوسائل  للناس  املعلومات  إيصال  مبنعه 
يكتفوا باجللوس أمام احلاسوب بل نزلوا إىل امليدان ألخذ الصور وإنتاج األفالم ومجع 
الشهادات من الناس، مث نقل أخبار املظاهرات واالشتباكات مع أجهزة األمن وتوزيع 
صور القتىل واجلرحى أوال بأول عرب شبكات التواصل االجتامعي، خاصة الفايسبوك، 
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التي أصبحت املصدر األسايس للمعلومات بالنسبة للفضائيات ووسائل اإلعالم العاملية 
ويف املقدمة حمطة اجلزيرة مث حمطة فرنسا ٢٤. وهنا ال بّد من الـتأكيد عىل دور تكنولوجيا 
املعلومات يف تأجيج احلامس بني املحتجني واملنتفضني. وتعّد تونس، بالرغم من املراقبة 
الصارمة لشبكة األنرتنت، من البلدان العربية التي شهدت منّوا كبريا يف عدد مستعميل 
الفايسبوك يف فرتة قصرية: يف سنة ٢٠٠٩ كان عدد التونسيني الذين هلم حساب عىل 

الفايسبوك ٨٦٠٫٠٠٠ ويف يناير ٢٠١١ أصبح العدد ٢٫٤٠٠٫٠٠٠
يف  جيمع  واالحتاد  لالحتجاجات؛  للشغل  التونيس  العام  االحتاد  احتضان  سابعا: 
جرى  وقد  البالد.  أنحاء  كل  يف  املنترشة  التونسيني  واملوظفني  العامل  نقابات  صفوفه 
العديد من التظاهرات واملسريات مبشاركة نشيطة من النقابيني ويف مقرات االحتادات 
بارزا  وكان  الوالية)  مستوى  اجلهوية (عىل  واالحتادات  املدينة)  مستوى  املحلية (عىل 
أثر املظاهرات والتجمعات اجلامهريية التي شهدهتا ساحة حممد عيل، امام املقر املركزي 
املدينة  صفاقس،  يف  للشغل  اجلهوي  االحتاد  مقر  وأمام  العاصمة،  بتونس  لالحتاد 

االقتصادية الثانية يف البالد.
ثامنا: رفض قيادة اجليش استخدام القوة لتفريق املتظاهرين واقتصار دور وحدات 
اجليش عىل محاية املرافق واملؤسسات العامة. وقد كان للتوتر احلاصل يف العالقة بني 
األجهزة األمنية نتيجة اتساع رقعة االحتجاجات ودخول فئات متعددة من الشعب 
(حمامون، موظفون...) دور يف زيادة اإلرباك يف أعىل هرم السلطة التي أصبحت عاجزة 
عن إمخاد الثورة التي توحدت حول شعار وحيد ارحل، وهو نداء موجه للرئيس بن 
عيل، دّوى طيلة ساعات يوم ١٤ يناير يف شارع احلبيب بورقيبة، أمام وزارة الداخلية 

رمز القمع وامتهان كرامة عرشات اآلالف من التونسيني طيلة عقود.

األسباب الهيكلية 
لقد أمجع أغلب املراقبني السياسيني والدارسني للوضع السيايس واالجتامعي يف تونس 
بوجود  امتازت  فتونس  الدرس.  تستدعي  مفارقة  وجود  عىل  األخرية  السنوات  يف 
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تغيريات اجتامعية وبعض النجاحات االقتصادية اهلامة، ولكن نظام احلكم السيايس فيها 
كان تسّلطيا، ال ميّكن الفئات الواسعة من الشعب من االستفادة من نتائج النجاحات 

االقتصادية واالجتامعية. 
االجتامعي؛  التارخيي  التحليل  طريقة  نعتمد  سوف  املفارقة  هذه  تفسري  وملحاولة 

وذلك هبدف حتديد األسباب اهليكلية للثورة التونسية.
فبعد ٧٥ سنة حتت احلامية الفرنسية، استقلت تونس سنة ١٩٥٦ ورشع احلزب 
عىل   وطنية دولة  بناء  يف  الفرنيس  االستعامر  من  الوطني  التحرر  حركة  قاد  الذي 
أساس دستور صاغه جملس قومي تأسييس منتخب انتخابا مبارشا من الشعب (الذكور 
فقط)، كّرس نظاما مجهوريا وأعطى سلطات واسعة لرئيس اجلمهورية عىل حساب 

السلطتني الترشيعية والقضائية.
ويف ظل هذا النظام الدستوري تغّول احلزب احلاكم، وهو حزب الرئيس، وأصبحت 
كل القرارات والسياسات تنبع من إرادة الرئيس واألقلية التي حتيط به من القيادات 
عهد  يف  عامر  بن  (وسيلة  الزوجة  املقدمة  ويف  عائلته  أفراد  وحتى  واألمنية  السياسية 

بورقيبة وليىل الطرابليس يف عهد زين العابدين بن عيل). 
وبالرغم من احتكار الرئيس ومجاعته سلطة القرار (يف عهدي احلبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن عيل) انتهج نظام احلكم سياسات طيلة مخسة عقود غّيرت البنية االقتصادية 
واالجتامعية يف تونس بصورة عميقة. فقد ّمت تعميم التعليم وختريج آالف اإلطارات 
(الكوادر) الكفؤة يف خمتلف جماالت املعرفة، وترّكزت املرافق الصحية احلكومية يف جّل 
املدن، وكذلك املؤسسات الثقافية، وأنشئت يف البالد مؤسسات اقتصادية جّيدة ذات 
قدرة تنافسية عالية، وّمت التحّكم بالنمو الدميوغرايف للسكان، وارتفع الدخل السنوي 
للفرد من ٩١ دوالرا سنة ١٩٥٦ إىل قرابة ٥٠٠٠ دوالر سنة ٢٠٠٩، وارتفع متوسط 
األعامر من ٥١٫١ سنة ١٩٦٦ إىل٧٢ سنة يف ٢٠٠٩، وشهدت البالد نسبة منو اقتصادي 

مبعدل ٥٫٦ يف العقود الثالثة األوىل وبـ٤٫٧ يف العقدين التاليني.
وبالرغم من هذه النجاحات والتغيري العميق يف بنية املجتمع التونيس االقتصادية 
واالجتامعية فقد شهدت البالد ثالث هّزات اجتامعية عنيفة: اإلرضاب العام الذي قاده 
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االحتاد العام التونيس للشغل سنة ١٩٧٨ وانتفاضة اخلبز سنة ١٩٨٤ وأخريا ثورة 
لقمع  اجليش  إىل  املناسبات  هذه  يف  النظام  جلأ  وقد   .٢٠١١ لسنة   والكرامة احلرية 
االنتفاضات الشعبية بسبب عجز أجهزة األمن عن القيام بذلك. ولئن نجح النظام يف 
اخلروج بسالم من أزمتي ١٩٧٨ وانتفاضة اخلبز سنة ١٩٨٤ فإن األزمة الثالثة لسنة 

٢٠١١ كانت ثابتة وقد أدت إىل اهنيار املنظومة السياسية للحزب احلاكم ورئيسه.
بطابع  قرن  نصف  طيلة  تونس  شهدهتا  التي  االنتفاضات  هذه  كل  متّيزت  لقد 
التحركات الشعبية الشاملة والسلمية، وقد جاءت تعبريا صارخا عن اإلخفاقات التي 
سجلتها السياسات احلكومية املتعاقبة يف جماالت توزيع الثروة وتقليص الفوارق الكبرية 
بني الطبقات االجتامعية وبني املناطق الواقعة عىل ساحل البحر املتوسط (رشق البالد) 
نظام  بناء  يف  تونس  إخفاق  أسباب  ولفهم  وغرهبا).  البالد  (وسط  الداخلية  واملناطق 
املساءلة  مبدئي  ويعتمد  الشعبية  املشاركة  عىل  فيه  السياسية  الرشعية  تتأسس  سيايس 
والعدل، نظام سيايس يتالءم مع ما حققته من تقدم اجتامعي واقتصادي، البد من 
حتليل خصائص النظام السيايس السائد ومنط التنمية والسياسات التعليمية التي اتبعت 

طيلة العقدين األخريين. 

أوال: نظام سيايس سلطوي
استند نظام احلكم طيلة ٣ عقود إىل دستور سنة ١٩٥٩ الذي صيغ عىل مقاس رئيس 
السلطات  أغلب  الرئيس  احتكر  بحيث  اجلمهورية  /رئيس  الدستوري  احلر  احلزب 
(التنفيذية والقضائية) يف ظل حكم احلزب الواحد الذي يعّين أعضاء السلطة الترشيعية 
عرب انتخابات صورية ال وجود فيها ملنافسني. ويف سنة ١٩٨٧ أقيل الرئيس بورقيبة 
وخلفه الرئيس بن عيل الذي حافظ عىل جوهر النظام (رئيس حيتكر السلطات وحزب 
يسيطر عىل أغلبية املقاعد يف السلطة الترشيعية) مع إضفاء عمليات جتميلية بحيث جرت 
األحزاب  من  لعدد  وُسمح  والترشيعية  الرئاسية   االنتخابات انتظام  عىل  املحافظة 
السياسية الصديقة حلزب الرئيس بالتواجد يف السلطة الترشيعية بنسبة صغرية وحمددة 

بالقانون، ومتكني بعض األصدقاء من تأسيس منابر إعالمية خاصة.
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ولكن هذا الديكور التعددي مل يفلح يف تغطية الطابع البولييس الرشس للنظام 
اإلنسان  حقوق  منظامت  خمتلف  أصدرهتا  التي  التقارير  سنوات  طيلة  فضحته  والذي 
للحريات  الوطني  واملجلس  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  (الرابطة  الوطنية 
(املنظمة  والعربية  وإنصاف...)  حرية  ومجعية  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  واجلمعية 
العربية حلقوق اإلنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان) والدولية (الفيدرالية 
الدولية حلقوق اإلنسان ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية) وكذلك 
كل  أمجعت  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  املعاهدات  تنفيذ  ملراقبة  املتحدة  األمم  هيئات 
كل  حيال  ممنهجة  قمعية  سياسة  التونيس  النظام  انتهاج  عىل  واملنظامت  اهليئات  هذه 
املعارضني، مستخدما التعذيب واالعتقال كأداة للبطش هبم؛ وذلك لبث اخلوف يف 
املجتمع. وقد استعان النظام ملامرسة هذه السياسة القمعية بعدد من األجهزة البوليسية 
واالستخبارية، وسّخر القضاء إلجراء حماكامت جائرة، كام استعمل اإلعالم للربوباغندا 
السياسية ولتشويه كل املعارضني. واستعمل احلزب الدستوري احلاكم، والذي أصبح 
األحياء  يف  وخاصة  املواطنني  ملراقبة  كجهاز  الدميقراطي،  الدستوري  بالتجمع  يعرف 
األمنية  السياسة  هلذه  كانت  لقد  الزبائن.  شبكات  تطوير  عرب  الذمم  ولرشاء  الشعبية، 
والقمعية نتائج كارثية عىل املجتمع والنظام أيضا، فمل يعد االهتامم بالشأن العام يستهوي 
السيايس  العمل  يف  االنخراط  وأصبح  املتعلمة،  الكوادر  وخاصة  املواطنني  جيذب  أو 
ّرش  اتقاء  أو  للشخص  املادية  املصلحة  حتقيق  إىل  هيدف  احلاكم  احلزب  يف  وخاصة 
مع  احلقيقي  التواصل  سبل  النظام  خرس  وبذلك  البوليسية.  التقارير  وكتبة  املخربين 
الشباب  وخاصة  للمواطنني  احلقيقية  الشواغل  ملعرفة  مصدر  أهم  َفَقد  وبالتايل  الناس 
وسكان املناطق اُملهّمشة. وعندما هّبت اجلامهري يف املدن الداخلية واألحياء الشعبية تريد 
رحيل عصابة الرساق مل جيد النظام من حيميه. فال مؤسسات دستورية منتخبة متّثل 
حقيقة املواطنني، وال هياكل حزبية ُتؤّطر اجلامهري (كان التجمع الدستوري الدميقراطي 
يتباهى بعدد حمازبيه الذين بلغوا مليوين عضو) وال منظامت املجتمع املدين التي تلعب 
دور الوسيط بني السلطة واملجتمع (كان النظام يتحدث عن وجود ٧٠٠٠ منظمة غري 
أحلك  يف  تسعفه  مل  املتغولة  األمنية  األجهزة  وحّتى   .(عيل بن  تونس  يف  حكومية 
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األوقات. لقد بّينت االحتجاجات واملواجهات مع أجهزة األمن املختلفة افتقاد النظام 
من  األول  النصف  يف  بورقيبة  الرئيس  حلال  (خالفًا  تارخيية  رشعية  ال  رشعية:  ألية 
حكمه) وال رشعية دميقراطية (انعدام أية انتخابات نزهية وشفافة) وال رشعية شعبية مع 

.للعائالت املعوزة تقّلص املوارد املخصصة للهبات واملنح االجتامعية
إن ما ميّيز النظامي السلطوي يف تونس هو اعتامده األسايس عىل األجهزة األمنية 
ووزارة الداخلية لفرض سلطانه عىل العباد والبالد، كام كان هلياكل احلزب احلاكم 
أدوار   اخلارجي االتصال  ووكالة  وتلفزة  إذاعة  من  احلكومية   اإلعالم وأجهزة 
بارزة للتسويق للنظام والتعتيم عىل الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي البائس. 
اجلمهورية  رئيس  أراده  وقد  هامشيا.  السياسية  احلياة  يف  دوره  ّظل  فقد  اجليش  أما 
األول احلبيب بورقيبة عىل شاكلة النمط الفرنيس أي الصامت األكرب. وقد بقي 
اجليش بعيدا عن اإلدارة املبارشة للحياة العامة يف البالد، قليل العدد والعتاد باملقارنة 
بجيوش البلدان املجاورة، اجلزائر وليبيا واملغرب، ومل يتم اللجوء إليه إال يف حالة عجز 
األجهزة األمنية عن قمع االنتفاضات الشعبية الكربى أو يف انتقاء بعض الضباط الكبار 

لالضطالع مبهام حكومية وإدارية خاصة يف عهد بن عيل.

ثانيا: نظام اقتصادي عّمق الفوارق االجتامعية وبني املناطق 
متعددة.  اقتصادية  سياسات  عيل  وبن  بورقيبة  الرئيسني  حكم  ظل  يف  تونس  عرفت 

ولكن ميكننا أن نتحدث عن ٣ مراحل كربى.
١٩٥٦–١٩٦٩: مرحلة اسرتجاع السيادة وتونسة االقتصاد.  

١٩٦٩–١٩٨٦: مرحلة حترير االقتصاد وإنشاء الصناعة الكيمياوية الثقيلة.  

١٩٨٦–٢٠١١: الترسيع يف اخلصخصة وتطوير الرشاكة مع أوروبا.  

هو   (١٩٥٦–١٩٨٦) فرنسا  عن  االستقالل  بعد  األوىل  الثالثة  العقود  ميّيز  ما  إن 
الدور املركزي للدولة كفاعل اقتصادي أسايس، من حيث إقرار السياسات االقتصادية 
األول  واملشّغل  واملنتج  املمول  هي  احلقبة  هذه  طيلة  الدولة  كانت  فقد  وتنفيذها. 
النجاح،  من  وبالرغم  واخلدمات.  والتجارية  والزراعية  الصناعية  القطاعات  مجيع  يف 
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القوى  قاعدة  وتوسيع  واإلدارة  لالقتصاد  األساسية  البنية  حتديث  يف  أوىل،  فرتة  يف 
املنتجة، فإن املنحى البريوقراطي يف تسيري املؤسسات االقتصادية واإلدارية واالجتامعية 
بالرصاع  والدولة  احلزب  هذا  قيادة  وانشغال  السياسية  للحياة  واحد  حزب  واحتكار 
حول خالفة رئيس مريض، احلبيب بورقيبة، قد عمّقت أزمة االقتصاد التونيس يف 
أواسط الثامنينات وهّيأت الظروف املالئمة النقالب بن عيل واستالمه السلطة يوم 
القطاع  عامدها  عقدين  ملدة  جديدة  اقتصادية  جتربة  تونس  ودخول   ١٩٨٧ نوفمرب   ٧
اخلاص واالنفتاح عىل السوق األوروبية املشرتكة وتقليص دور الدولة تدرجييا يف جمال 
االقتصاد وتقدمي اخلدمات وخاصة يف جماالت الصحة والتعليم والتشغيل. وبالرغم من 
أن متوسط النمو االقتصادي قد بلغ طيلة فرتة التسعينات ٥,٦ ويف العقد األول من 
األلفية الثالثة ٤٫٥ وجرى تدعيم البنية التحتية (مطارات جسور وطرقات وربط املدن 
والقرى بشبكة الكهرباء) فقد انتهت هذه احلقبة مثل األوىل بأزمة حادة كان حمورها 
عجز االقتصاد التونيس عن توفري نسبة عالية من فرص العمل وخاصة للشباب املتعمل 
واحلامل للشهادات اجلامعية. فنمط التنمية الذي اّتبع يف تونس منذ أواسط السبعينيات 
رخيصة  عاملة  يدا  وُيشّغل  للتصدير  مّعد  صناعي  قطاع  متويل  عىل  أساسا  اعتمد  قد 
وحمدودة التعليم حتى ميكن للرشكات املصدرة منافسة املؤسسات األوروبية، وعىل 
تطوير قطاع سياحي، أغلب زبائنه من املوظفني والعامل األوروبيني. لقد وصل هذا 
النمط إىل مأزق حقيقي بسبب منافسة الصناعة الصينية وبلدان جنوب رشق آسيا، 
كام مل يصمد هذا النمط أمام تبعات االتفاقية التونسية األوروبية القاضية بتكوين سوق 
للتبادل احلر بني تونس والبلدان األوروبية؛ وذلك تدرجييا عىل مدى ١٢ سنة بداية من 
سنة ١٩٩٨ حتى سنة ٢٠١٢. وقد أدت السياسات االقتصادية لنظام بن عيل إىل تآكل 
الطبقة الوسطى وتعميق أزمة البطالة، وخاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا والعامل 
نسبة  وصلت  حيث  الفقر  نسبة  يف  وزادت  املؤسسات،  خصخصة  نتيجة  املرسحني 
األزمة  اندالع  وجاء   .٢٠١٠ سنة   ٪٢٨ دوالرين  اليومي  دخلهم  يبلغ  الذين  السكان 
االقتصادية العاملية سنة ٢٠٠٨ وخاصة يف أوروبا زبون تونس األول، ليزيد من حدة 

أزمة االقتصاد وباخلصوص أزمة التشغيل يف تونس.
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ثالثا: سياسة تعليمية تنتج البطالة 
اخلمسة  العقود  يف  تونس  يف  حتققت  التي  اإلنجازات  أبرز  من  التعليم  تعميم  يّعد 
املاضية. عىل املستوى الكمّي، فقد تضاعف عدد التالميذ (تعليم أسايس وثانوي) 
 ٢٠٠٨ سنة  العدد  قرن (بلغ  نصف  مرات يف غضون   ٩٫٤ جامعي)  والطلبة (تعليم 
فقد  ماليني).  عرشة  البالغ  السكان  عدد  من  وطالب  تلميذ  ألف  و٤٤٠  مليونني 
وصل عدد التالميذ من الفئة العمرية (١٢–١٨ سنة) يف العام الدرايس ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 
إىل ١٫٠٦٩٫٦٠٠ وبذلك يكون عددهم قد تضاعف ٣٤٫٥ مرة باملقارنة بعددهم 
١٩٥٦. أما عدد الطلبة اجلامعيني فقد تضاعف يف نصف  عند استقالل البالد سنة 
قرن ١٦٠ مرة بحيث بلغت نسبة االنتظام اجلامعي يف الفئة العمرية (٢٠–٢٤ سنة) 

.٪٣٧٫٧
اما عن توزيع التالميذ والطلبة حسب اجلنس فيالحظ تفّوق اإلناث عىل الذكور. 
طلبة  بني  نسبتهن  وتصل   ٪  ٥٣٫٢ تصل  الثانوي  التعليم  تالميذ  بني  اإلناث  فنسبة 

التعليم اجلامعي ٥٩٫١٪.
إن هذه األرقام الدالة عىل نجاح السياسة التعليمية من الناحية الكمية ال ميكنها أن 
ختفي املشاكل العميقة املتعلقة بنوعية التعليم (نسبة تأطري التالميذ من قبل املدرسني 
ضعيفة، جودة التأطري) من جهة وظاهرة الترسب من التعليم من جهة أخرى. فقد 
أصبحت املدارس تلفظ سنويا قرابة ١٤٠٠٠٠ تلميذ لتلقيهم يف سوق العمل أغلبهم مل 

ُينِه تعليمه األسايس، فتكون البطالة هي مصريه عىل األرجح.
 ٢٠٠٨ سنة  تقريرا  للشغل  االستشارية  الوطنية  اللجنة  نرشت  اخرى،  ناحية  من 
توّصلت فيه إىل نتيجة مفجعة مفادها أن ثلثي الشباب التونيس هم أقرب إىل األميني 
وأبعد ما يكونون عن اكتساب القدرات املطلوبة للعمل يف اقتصاد ُمَعْومل. ويضيف 
التقرير أن قرابة ٩٠٪ من املرتشحني المتحان الباكالوريا (الثانوية العامة قسم اآلداب) 
والفرنسية  العربية  الثالث  اللغات  يف   ٢٠ عىل   ١٠ أي  العالمة  متوسط  عىل  حيصلوا  مل 
دراسة  فإن  والعلوم،  الرياضيات  ماديت  يف  التالميذ  ملستوى  وبالنسبة   .واإلنجليزية
قام هبا معهد امريكي للرتبية سنة ٢٠٠٦ أّكدت أن ٤٨٪ من التالميذ التونسيني (الفئة 
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العمرية ١٥ سنة) مل حيصلوا عىل املستوى األسايس املطلوب يف مادة الرياضيات بينام 
تصل هذه النسبة يف األردن إىل ٣٣٪ ويف كوريا إىل ٢٪.

إن املفارقة الواضحة بني نسبة االنتظام املدريس العالية وتدين نوعية التعليم واملتخّرجني 
هي من بني األسباب الرئيسية لتفاقم أزمة التشغيل يف تونس. فاملؤسسات التعليمية 
مبختلف مستوياهتا أصبحت مصانع لتّرسب أعداد متزايدة من تالميذ او طلبة غري 

مهّيئني خلوض مغامرة العمل.
ففي  التعليمي.  املستوى  ارتفع  كلام  البطالة  نسبة  تصاعد  هو  االنتباه  يلفت  وما 
إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء يف تونس، وحسب أرقام سنة ٢٠٠٩، فإن نسبة 
العاطلني عن العمل من األميني كانت ٦٫١ ٪ وترتفع النسبة إىل ١٤٪ بني من حصلوا 
عىل مستوى تعليم ثانوي وتصل نسبتهم إىل ٢١٫٩٪ من خرجيي التعليم العايل. وقد 
تضاعف عدد العاطلني عن العمل من خرجيي اجلامعات يف غضون ١٥ سنة ٢٢ مرة 
بحيث وصل عدد العاطلني عن العمل من هذه الفئة ٢٠٠٫٠٠٠ يف النصف الثاين من 

سنة ٢٠١٠، أي ُقَبْيل ثورة احلرية والكرامة التي اندلعت من سيدي بوزيد.
وترتفع نسبة العاطلني عن العمل يف صفوف اخلرجيني من اجلامعات يف املناطق الداخلية 
للبالد أكثر من املناطق الساحلية. فقد وصلت نسبتهم ٤٤٫٨ ٪ يف مايو/أيار ٢٠٠٩ يف 
والية قبيل باجلنوب التونيس و٤٤٫٤٪ يف والية قفصة و٤٢٫٢ ٪ يف والية سيدي بوزيد.

ومن املهم التأكيد ان نسبة البطالة التي يعاين منها خرجيو اجلامعات هي أعىل مبرتني 
ونصف يف صفوف اإلناث منها يف صفوف الذكور (إحصائيات ٢٠٠٩).

إضافة إىل ظاهرة البطالة يعاين أصحاب الشهادات العليا من ظاهرة العمل يف مواطن 
شغل ال تتطلب أّي اختصاص أو ال عالقة هلا مبا تعلموه، وبأجور متدنية، مما يزيد 

إحباط هذه الفئة من الشباب.
وتشكل هذه الظواهر (بطالة متامدية أو اعامل متدنية ألصحاب الشهادات العليا) 
حتوًال دراماتيكيًا يف دور التعليم من أداة للرتقّي والتامسك االجتامعيني يف تونس عىل 
املتعمل  (الشباب  املجتمع  يف  احلية  القوى  وإحباط  لتهميش  أداة  ليصبح  عقود  مدى 

ومناطق بكاملها). 
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المرحلة االنتقالية 
 ،٢٠١١ يناير   ١٤ يوم  السعودية  العربية  اململكة  إىل  وجلوئه  عيل  بن   هروب عقب 
دخلت تونس مرحلة سياسية انتقالية، امتدت فرتهتا األوىل إىل يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١١، 
يوم إجراء انتخابات املجلس الوطني التأسييس. وبعد اإلعالن عن النتائج النهائية هلذه 
من  نسبة  أعىل  عىل  حصلت  التي  الثالثة  األحزاب  من  حكومة  تشّكلت  االنتخابات 
املقاعد يف املجلس؛ وهو ما ميكن اعتباره بداية الفرتة الثانية من املرحلة االنتقالية التي 
من املتوقع ان تنتهي بانتخابات جديدة للسلطة الترشيعية والتنفيذية عىل أساس دستور 

جديد. 

الفرتة األوىل: ١٤ يناير – ٢٣ اكتوبر ٢٠١١
عقب هروب بن عيل استمل الوزير األول (رئيس احلكومة) مهام رئيس اجلمهورية 
رئيس  مبهام  القيام  األول  الوزير  خيول  الذي  القائم  الدستور  من   ٥٦ بالفصل  عمال 
اجلمهورية يف حالة غياب الرئيس. غري ان األحداث التي جرت يف الليلة الفاصلة بني 
١٤ و١٥ يناير ٢٠١١ واملتمثلة يف اعتقال بعض الوزراء والقيادات األمنية وتدهور الوضع 
األمني العام بالبالد (هروب مساجني جنائيني وحرق مراكز للرشطة ومرافق عمومية 
وعمليات هنب للمحالت التجارية) قد فرضت نقل مهام رئيس اجلمهورية إىل رئيس 
جملس النواب حسب الفصل ٥٧ من الدستور. وعليه رسى شعور باالطمئنان إىل أن 
سقوط الرئيس بن عيل قد حسم دستوريا. هكذا شهدت تونس يف خالل ٤٨ ساعة 
انتقال السلطة بني ثالثة رؤساء (زين العابدين بن عيل وحممد الغنويش وفؤاد املبزع) 
بعد أن عاشت عىل مدى يزيد عن نصف قرن يف ظل رئيسني فقط (احلبيب بورقيبة 

وزين العابدين بن عيل). 
حالة  وإعالن  التجوال  منع  رسيان  ظل  يف  وقعت  التارخيية  اللحظة  هذه  أن  غري 
 هتريب او هروب الطوارئ يف البالد، وصاحبتها أحداث امنية خطرية متّثلت يف
مئات من املساجني اجلنائيني وامتناع أفراد الرشطة واألجهزة األمنية عن ممارسة مهاّمهم 
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وحدات اجليش حلامية  الشوارع سوى  واملمتلكات، ومل يبَق يف  يف حفظ أمن الناس 
املمتلكات العامة.

املستوى  عىل  عصيبة  أوقاتًا  عيل  بن  هروب  بعد  أسبوع  طيلة  البالد  عاشت  لقد 
احلرس  بني  مصادمات  عن  إشاعات  وراجت  القتل،  عمليات  فاستمرت  األمني، 
فواصل  للخوف،  يستسلموا  مل  التونسيني  ولكن  اجليش.  من  ووحدات  اجلمهوري 
املوظفون يف اإلدارات واملرافق احليوية عملهم، ومل ينقطع التيار الكهربائي، ومل تتوقف 
وسائل النقل العامة، واستمرت احلياة عادية يف األوقات التي كان يسمح فيها بالتجوال.
إىل ذلك شّكل الشباب والسكان جلانا شعبية حلامية األحياء واملمتلكات، وتسّلحوا 

.أعدائها من محاية للثورة بالعيص واحلجارة، ونصبوا املتاريس يف مداخل األحياء
من  بحالة  متّيزت  يناير   ١٤ يوم  تلت  التي  األوىل  األسابيع  أن  االنتباه  يلفت  وما 
التضامن والتآخي واالحرتام املتبادل بني املواطنني واملواطنات، وحتّررت األلسن من 
اخلوف، فأصبح كل واحد يريد التعرف إىل اآلخر ويتبادل معه التعليقات السياسية التي 

كانت حمّرمة سابقًا، وحّلت الثقة بني الناس ّحمل الريبة. 

مسألة شرعية المؤسسات الدستورية 
بعد استالم رئيس جملس النواب، فؤاد املبّزع، مهام رئيس اجلمهورية وتعيني حممد 
الغنويش وزيرا أّول، وهو املنصب ذاته الذي كان يشغله يف ظل حكم بن عيل، طرحت 
املؤلف  الربملان  ُحّل  ورسيعا  احلكم.  مؤسسات  رشعية  مسألة  السياسية  الطبقة  عىل 
مراسيم  إصدار  صالحية  وُأسندت  املستشارين  وجملس  النواب  جملس  غرفتني:  من 
يف  أولوية  وذات  ساخنة  ملفات  لتدير  هيئات   ٣ وُبعثت  الدولة،  رئيس  إىل  ترشيعية 
يف  والثانية   السياسية اإلصالحات  يف  األوىل  اللجنة  فتخصصت  االنتقالية.  املرحلة 
فقد  الثالثة  أما  واالحتجاجات،  التظاهرات  أثناء  احلاصلة   التجاوزات يف  التحقيق 

.ظاهرة الفساد والرشوة اهتمت بالتحقيق يف
وصدر حكم قضائي بحّل هياكل احلزب احلاكم: التجمع الدستوري الدميقراطي. 
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ولكن هذه اإلجراءات مل توقف التوتر السيايس واجلدل حول أفضل السبل لتنظيم 
احلياة السياسية يف الظرف االنتقايل التي متر به البالد، من حيث غياب سلطة ترشيعية 
ووجود رئيس مؤقت ال يسمح له الدستور القائم بأداء مهامه لفرتة تتجاوز ستني يوما. 

لقد طرحت عىل الطبقة السياسية أربعة خيارات حلّل مسألة الرشعية وهي: 
أن تنظم انتخابات رئاسية يف ظل الدستور القائم.  .١

أن يتم إعداد مرشوع دستور جديد يعرض عىل االستفتاء.  .٢
أن تنظم انتخابات رئاسية وتعّين هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.  .٣

أن يتم انتخاب جملس تأسييس جلمهورية ثانية.  .٤
ونتيجة لضغط الشارع – وخاصة االعتصام الذي نّظمه الشباب القادمون من عدة 
 ٢ اعتصام القصبة مدن داخلية وبعض األحياء الشعبية يف العاصمة، والذي ُعرف بـ
الذي شهد توافد اآلالف من املواطنني واملواطنات لساحة احلكومة بالقصبة – استقالت 
حكومة حممد الغنويش الثانية وكّلف الباجي قايد السبيس بتأليف حكومة جديدة خالية 
من الوزراء الذين عملوا مع بن عيل. وقد عرضت هذه احلكومة خطة طريق جديدة 
للخروج من أزمة الرشعية حيث أعلن رئيسها إجراء انتخاب جملس وطني تأسييس 

لصياغة دستور جديد وتعّهد أعضاء احلكومة بعدم الرتّشح هلذه االنتخابات.
لقد كان اختيار انتخاب جملس تأسييس ذا رمزية هامة؛ إذ دّلل عىل استمرار سياق 
الثورة وإرصار الثّوار عىل القطيعة مع نظام االستبداد وكل التشوهيات التي حلقت 
لترشيع  عيل  وبن  بورقيبة  الرئيسني  يدي  عىل   ١٩٥٩ لسنة  األوىل  اجلمهورية  بدستور 

التفّرد باحلكم دون مساءلة أو رقابة.

دور الهيئات الثالث في تنظيم الحياة السياسية في المرحلة 
االنتقالية 

ُبعثت ٣ هيئات يف األسابيع األوىل بعد الثورة إلدارة ملفات مهّمة يف املرحلة االنتقالية 
وهذه اهليئات هي: 
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شهدهتا  التي  واالنتهاكات  التجاوزات  يف  احلقائق  الستقصاء  الوطنية  اللجنة   

البالد خالل الفرتة املمتدة من ١٧ يناير ٢٠١٠ حتى سقوط بن عيل؛ وترأسها 
املحامي توفيق بودربالة.

اللجنة الوطنية لتقيص احلقائق حول الرشوة والفساد خالل الفرتة املمتدة من ٧   

نوفمرب ١٩٨٧ إىل ١٤ يناير ٢٠١١.
اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي؛   

وترأسها األستاذ عياض بن عاشور. 
وبالرغم من أن هذه اهليئات الثالث قد واجهت يف البداية موجة من االنتقادات 
والتشكيك يف عملها، فإهنا أنجزت بعض األعامل اهلامة التي طبعت املرحلة االنتقالية 
االنتخايب  والقانون  السيايس  النظام  وفتحت النقاش والتفكري يف قضايا مصريية مثل 

وتفكيك نظام الفساد ودور األجهزة األمنية يف استمرار النظام التسلطي.
ومجعت جلنة تقيص احلقائق حول التجاوزات معلومات حول انتهاكات حقوق 
البوعزيزي عىل  ٢٠١٠، تاريخ إقدام  ١٧ ديسمرب  اإلنسان يف الفرتة املمتدة من يوم 
واعتقاالت  وجرح  قتل  من  تلته،  التي  واأليام   ٢٠١١ يناير   ١٤ إىل  نفسه،  إحراق 
 ٢٠١٢ أبريل/نيسان  يف  النهائي  تقريرها  يف  اللجنة  وأعلنت  االنتهاكات.  من  وغريها 
نتائج عملها. وقد توصلت إىل نتائج من بينها أن عدد حاالت الوفاة كانت ٣٣٨، 
وكانت  الوطني؛  اجليش  من  و٥  األمن  قوات  من  و١٤  السجناء  بني  من   ٨٦ منها 
مسؤولة  كانت  األمن  قوات  أن  اللجنة  والحظت  األربعني.  دون  منهم   ٪٨٢ سّن 
حتى تاريخ ١٤ يناير (يوم هروب بن عيل) عن ٩٨٫٨٩٪ من حاالت الوفاة، كام 

أحصت اللجنة ٢١٤٧ جرحيا. 
فيه  أفادت  هنائيا  تقريرا  قدمت  فقد  والفساد  بالرشوة  اخلاصة  الوطنية  اللجنة  أّما 
حتمل  أهنا  العتقادها  القضاء  عىل  ملف   ٣٠٠ وأحالت  ملف  آالف   ٥ درست  أهنا 
وعائلته  املخلوع  الرئيس  أمالك  الثورة  بعد  احلكومات  صادرت  كام  الفساد.  شبهة 
من  وعدد  العائلتني  ثروات  مصادر  يف  بالتدقيق  هيئة  وكّلفت  زوجته،  وعائلة 
ثروات  لتحصيل  بالرئيس  عالقاهتم  من  استفادوا  الذين  األعامل  ورجال  السياسيني 
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بطرق غري قانونية وباالعتداء عىل األمالك واألموال العامة واخلاصة. وقد وضعت 
األمالك املصادرة حتت إرشاف القضاء ليديرها إىل حني البّت النهائي يف وضعيتها 

القانونية. 
وأعّدت اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عددا من مشاريع املراسيم التي وّقعها 
رئيس اجلمهورية وأصبحت هلا قوة القوانني. ومن أمهها قانون انتخاب جملس وطني 
تأسييس عىل أساس النسبية، وإقرار املناصفة بني الرجال والنساء يف القوائم املرتشحة، 
وكذلك استحداث هيئة عليا مستقلة لإلرشاف عىل االنتخابات عوض وزارة الداخلية. 
نظام  (حسب  واجلمعيات  األحزاب  تأسيس  ختص  مراسيم  مشاريع  اهليئة  أقرت  كام 
العمل واخلرب وليس الرتخيص املسبق) ومرسومني لتنظيم اإلعالم العمومي وممارسة 

حرية الصحافة (استحداث هيئة مستقلة ترشف عىل اإلعالم العمومي).

انتخاب المجلس الوطني التأسيسي 
بعد إصدار رئيس اجلمهورية املؤقت مرسومًا يدعو فيه املواطنني النتخاب جملس 
 انتخابه بعد  من  سنة  غضون  يف  للبالد  دستور  بصياغة  يقوم  تأسييس  وطني 
وتوافق القوى السياسية عىل قبول النتائج املرتّتبة عىل هذه االنتخابات التي ترشف 
وذلك  ثورهتا؛  يف  هامة  فرتة  تونس  دخلت  لالنتخابات،  مستقلة  عليا  هيئة  عليها 
باملرور عرب صناديق االقرتاع الختيار أعضاء اهليئة التأسيسية اجلديدة. وحدد يوم 
التونسيني  غالبية  نظر  يف  اليوم  هذا  جّسد  لقد  االقرتاع.  إلجراء   ٢٠١١ أكتوبر   ٢٣
االقرتاع  عرب  مواطنتهم  ممارسة  من  لعقود  حرمهم  سيايس  لنظام  احلقيقية  النهاية 
احلر واختيار ممثليهم يف املجلس التأسييس دون تزوير او ترهيب. لقد كان وقوف 
اآلالف من املواطنات واملواطنني وملدة ساعات يف طوابري طويلة يف انتظار دورهم 

لإلدالء بأصواهتم جتسيدا حّيا إلرادة الشعب يف أن تكون له سلطة القرار. 
لقد تابع مئات من املراقبني واإلعالميني املحليني واألجانب هذه االنتخابات، وقد 
أمجعوا كلهم، كام أمجع املرشحون، عىل اهنا كانت يف جمملها انتخابات حرة ونزهية عىل 
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الرغم من اهنا األوىل من نوعها التي جترى يف تونس، وأن التجاوزات التي حصلت ال 
ترقى إىل مستوى إبطال نتائجها العامة والنهائية.

وجاء التقرير النهائي للهيئة العليا لإلرشاف عىل االنتخابات ليعلن أن نسبة املشاركة 
بلغت ٥٤٪ (داخل البالد ويف املهاجر) من الذين هلم احلق يف التصويت (أي ممن بلغوا 
سن ١٨ سنة فام فوق). وقد حصلت ٣ أحزاب، من مجلة أكثر من ٨٠ حزبا قدمت 
مرتشحني، عىل أكثر من ٥١٪ من األصوات. وهكذا حصلت عىل ٦٣٪ من املقاعد 
أجل  من  واملؤمتر   النهضة حركة  أحزاب  متكنت  وبذلك  التأسييس.  املجلس  يف 
اجلمهورية والتكتل الدميقراطي من أجل العمل واحلريات من احلصول عىل األغلبية 
العام  األمني  برئاسة   ائتالفية حكومة  تشكيل  من  مكنها  الذي  األمر  املجلس،  يف 
العام  األمني  جعفر  بن  مصطفى  املجلس  انتخب  كام  اجلبايل،  محادي  النهضة  حلركة 
حلزب التكتل رئيسا للمجلس الوطني، واختري منصف املرزوقي رئيس حزب املؤمتر 

رئيسا للجمهورية.
السلطة  تنظيم  قانون  وإصدار  الداخيل  قانونه  صياغة  املجلس  أعامل  أوىل  وكانت 
املؤقت الذي أعطى صالحيات واسعة لرئيس احلكومة عىل حساب رئيس اجلمهورية، 
وأعطى صالحيات تأسيسية (مبا يف ذلك تشكيل جملس القضاء األعىل) للمجلس دون 
أن حيّدد املدة التي ستستغرقها صياغة الدستور وال تاريخ إجراء االنتخابات اخلاصة 
يكون  بذلك  اجلديد.  الدستور  أساس  عىل  اجلديدتني  والتنفيذية  الترشيعية  بالسلطتني 
 الرتويكا املجلس الوطني التأسييس قد أحتكر سلطات واسعة يف ظل حصول أحزاب

احلاكمة عىل أغلبية األصوات فيه. 

القضايا الخالفية في المرحلة االنتقالية 
لقد متّكن التونسيون بعد عقود من القمع السيايس وطيلة هذه املرحلة االنتقالية من 
طرح كل القضايا اخلالفية واخلوض يف مناقشتها، يف مناخ من حرية التعبري، وتشكيل 
ما يزيد عن املائة حزب ومئات املنظامت واجلمعيات مل تعرفها البالد سابقا؛ ولكن أيضا 
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يف ظل تراجع كبري ملا سّماه البعض بـ هيبة الدولة ودورها، باعتبارها ضامنة لتطبيق 
القانون عىل اجلميع دون متييز ورادعة ملن يعتدي عىل حريات االخرين. 

نقاشات  والفكرية  واإلعالمية  السياسية  خب  النُّ خاضت  األوضاع  هذه  ظل  ويف 
وجدال حول كل القضايا التي تتعّلق مبايض البالد وحارضها ومستقبلها. وقد كانت 
الشعب،  هبوية  يتصل  وما  االنتقالية)،  العدالة  (ملف  السابق  النظام   مساءلة قضايا 
وموقع اإلسالم من السياسية واملجتمع، ومنط النظام السيايس القادم، هل هو برملاين ام 
رئايس، ومنط التنمية والعدالة االجتامعية، وإصالح القضاء وأجهزة األمن واإلعالم... 
كانت هذه القضايا املطروحة دليًال عىل دقة املرحلة التأسيسية وخطورة املواضيع التي 
تناقش وصعوبة التوافق حول أسمل الطرق للخوض فيها بأقل كلفة سياسية واجتامعية 

عىل املجتمع والبالد ويف ظل أزمة اقتصادية.
لقد غلب إىل حد اآلن اجلدل والتجاذبات السياسية واإليديولوجية عىل املناقشات، 
وأنتجت انقساما كبريا يف النخبة واملجتمع. وّمما يلفت االنتباه يف هذه املرحلة االنتقالية 
هو بروز التّيار السلفي املفاجئ كطرف يف احلياة العامة (تأسيس اجلمعيات الدينية 
واخلريية وأحزاب سياسية وتنصيب أّمية للمساجد واجلوامع). لقد أصبح أفراده يّعدون 
باآلالف بعد أن كانوا يعّدون باملئات حتت حكم بن عيل الذي اضطهدهم وقمعهم 

مستهدفا خاصة اجلناح اجلهادي الذي استخدم العنف يف مواجهة النظام. 
إن تبني بعض أجنحة هذا التيار العنف منهجا يف التعامل مع خصومهم واملختلفني 
معهم كان له تأثري سلبي عىل احلياة السياسية وعىل النقاش الدائر حول القضايا املصريية 
 احلالل واحلرام بالنقاشات السياسية إىل دائرة االنحرافوزاد يف تأجيج اخلالفات و
والكفر واإلميان عوض دائرة االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتامعية املختلفة. 
وبعد عامني من انطالق رشارة الثورة وانتخاب جملس وطني تأسييس وتشكيل 
التونسّيون  زال  فام  التونسيني.  انتظارات  مستوى  يف  تكن  مل  احلصيلة  فإن  حكومة، 
يعيشون يف ظل سلطة مؤقتة، حيث نجد يف قمة اهلرم جملسا وطنيا تأسيسيا حيتكر 
جّل السلطات. فهو يقوم بصياغة قانون تنظيم السلطات املؤقت ويصوغ الدستور 
اجلديد، ويصدر قوانني (ترشيعية ورقابية)، وهو ينتخب رئيس اجلمهورية ويصادق 
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عىل التشكيلة احلكومية. وتوجد حكومة مؤقتة مكّونة من وزراء من االئتالف الثالثي 
.الكفاءات الوطنية وبعض الـ

الوطني  املجلس  قام  انتخابه،  من  شهرا   ١٥ وبعد  الدستور،  صياغة  خيص  فيام 
التأسييس عرب جلان متخصصة بصياغة مسودة دستور ونرشها للرأي العام يف ديسمرب 
٢٠١٢. وبالرغم من أن هذه الصياغة قد أخذت بعني االعتبار املالحظات واملقرتحات 
واالنتقادات التي وّجهت للتقرير التأليفي للجان املجلس الصادر يف أغسطس ٢٠١٢، 
فإن منظامت املجتمع املدين التونيس ومنظامت حقوقية دولية وخرباء يف القانون الدستوري 
وبعض أحزاب املعارضة مازالوا متمّسكني بانتقادات جوهرية للصيغة املطروحة وحتديدا 
فيام يتعّلق بغياب التنصيص عىل املرجعية الكونية حلقوق االنسان ومبدأ املساواة بني 
 الصبغة الدينية الرجل واملرأة. كام عربت هذه األوساط عىل خشيتها الكبرية من مترير
مكّونات  أبرز  بني  كبري  بتوافق  حيظى  الذي   املدين الطابع  حساب  عىل  الدولة  عىل 

القوى السياسية يف تونس.
وفيام خيّص الوضع االجتامعي واالقتصادي، فان السمة األساسية هي تفاقم معضلة 
التونسيني.  من  واسعة  لرشائح  الرشائية  القدرة  وتدهور  الشباب  صفوف  يف  البطالة 
وبالرغم من إعالن احلكومة عن توفريها لعرشات اآلالف من املواطنني فرص عمل 
جديدة، إال أن حالة اإلحباط لدى الشباب يف ازدياد. وقد تواترت يف األسابيع األخرية 
شاب عىل  اقدام  ذلك  الشباب، مبا يف  انتحار  حوادث   ٢٠١٣ مارس / آذار  شهر  من 
االنتحار حرقا يف شارع احلبيب بورقيبة الذي شهد أكرب االحتجاجات طيلة السنوات 

املاضية.
ومن ناحية أخرى، متّيزت األشهر األخرية بصعود احلركات السلفية يف الساحة 
السياسية واالجتامعية عدديا ونوعيا، وذلك عرب العديد من اجلمعيات اخلريية والدعوية 
تستهدف  التي  حتركاهتم  عرب  وايضا  واملساجد  اجلوامع  من  العديد  عىل  والسيطرة 

.العلامنية واحلداثية اجلامعات
وقد  النقابيني.  وضد  املعارضني  ضد  العنف  أعامل  األخرية  اآلونة  يف  ازدادت  كام 
دهسا  قتل  حيث  البالد،  جنوب  يف  األوىل  حادثتني:  يف  ذروهتا  األعامل  هذه  بلغت 
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أحد القادة املحليني حلزب نداء تونس املعارض لطفي نقض؛ والثانية اغتيال شكري 
بلعيد رميا بالرصاص، وهو أحد قادة اجلبهة الشعبية التي تشكل ائتالفا ألحزاب 

معارضة يسارية وقومية. 
يف بداية شهر مارس /  آذار ٢٠١٣، تشكلت احلكومة املؤقتة اخلامسة؛ وقد نالت 
مصادقة املجلس الوطني التأسييس، وهي تستند لنفس التحالف الثالثي احلاكم منذ 

انتخابات اكتوبر ٢٠١١.
وقد أعلن رئيس احلكومة، عيل العريض، الذي خلف زميله محادي اجلبايل، وهو 
من نفس احلزب (حركة النهضة) أن اولويات حكومته هي توفري األمن واحلّد من البطالة 
وارتفاع األسعار وتفعيل العفو الترشيعي العام، أي جرب الرضر لضحايا االستبداد من 

املساجني السياسيني السابقني.
حتديد  تضمن  طريق  خارطة  عن  مكتبه  أعلن  فقد  التأسييس  الوطني  املجلس  اما 
تواريخ االنتهاء من صياغة الدستور وقانون االنتخابات، ومث اجراء انتخابات رئاسية 

وترشيعية قبل انتهاء سنة ٢٠١٣.

خالصة 
العامل  يف  وإمنا  فحسب  تونس  يف  ليس  جديدا  عهدا   والكرامة احلرية  ثورة  فتحت 
العريب. وقد أتاحت وضع العديد من نظريات العلوم السياسية موضع نقاش وجدل. 
لقد كانت استدامة الدكتاتورية واستمرار حياة النظم السياسية التسلطية يف البلدان 
العربية لعقود دافعا لعدد من علامء السياسة العتبار هذه الظاهرة دليال عىل االستثناء 
العريب ووجود عوامل ثقافية خاصة بالشعوب العربية جتعلها تقبل العيش يف ظل 
مثل هذه األنظمة القامعة للحريات العامة وحلقوق اإلنسان وجتعل من الصعب احلديث 

عن انتقال دميقراطي يف املنطقة العربية. 
وبالنسبة للحالة التونسية فقد أرجع علامء السياسية مثل كامو وهيبو دميومة 
النظام  هذا  بناء  يف  ساهم  حيث  التونيس،  املجتمع  ختص  ألسباب  التسلطي  النظام 
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كل من السلطة والنخبة واملواطنني. فبالرغم من إقرار هذين الكاتبني برشاسة القمع 
السلطوي، إال أهنام يؤكدان أن تسلط النظام وطاعة املواطنني حلاكمهم مرتبطان بنظام 

جمتمعي وسيايس قد رشع يف بنائه يف تونس منذ القرن الثامن عرش. 
إن ما حدث يف تونس يف العقد األول من القرن الواحد والعرشين وخاصة سنوات 
شعبية  واحتجاجات  املنجمي)  احلوض  (إرضاب  عاملية  انتفاضات  من   ١٩٩٨ / ٢٠١٠
وصلت ذروهتا يف ثورة انطلقت يف هناية سنة ٢٠١٠ من مدن وقرى الداخل املهّمش 
منذ عقود لتصل إىل قلب العاصمة، وتنتهي بـ هروب رئيس اجلمهورية، يستدعي 
إعادة النظر يف حتليل ظاهرة النظم التسلطية واستمرارها يف السلطة. وكذلك جيب 
يف  ودورها  العربية  البلدان  يف   الشعبية االنتفاضات  ظاهرة  حتليل  يف  النظر  إعادة 
تغيري األوضاع السياسية. لقد حاولت هذه الدراسة عرب حتليل اجتامعي وتارخيي فهم 
األسباب املبارشة واألسباب العميقة لثورة الشعب التونيس ولتحليل ظاهرة عدم نجاح 
املجتمع التونيس يف االنتقال إىل الدميقراطية بالرغم من االنجازات اهلامة يف جماالت 
اجتامعية (مكانة متقدمة للمرأة) واقتصادية (مؤسسات صناعية وسياحية ذات منافسة 

عالية) ومتوسط دخل فردي سنوي فاق ٥٠٠٠ دوالر.
لقد تبّين من حتليل األوضاع يف تونس أن احتكار أقلية حتيط بفرد، هو الرئيس، 
وقمع  العام  الشأن  إدارة  يف  املشاركة  من  والنخبة  املواطنني  وحرمان  السيايس  للقرار 
خلق  إىل  يؤّدي  كّله  ذلك  التعليم،  نوعية  وتّردي  الفساد  وانتشار  بشدة  املعارضني 
رشوط كافية لقلب األوضاع برمتها وإىل إحداث تغيري عميق يف البنية السياسية للنظام، 
مدّشنا مرحلة جديدة من تاريخ تونس؛ وهي مرحلة انتقالية دقيقة، قد حتمل الكثري 
من املفاجآت يف التعامل مع قضايا شائكة، تأيت يف مقدمتها إدارة البالد من قبل حزب 
سيايس يتخذ من الدين اإلسالمي مرجعية له، وإجياد احللول املالئمة والفعالة لقضايا 
االنتقال الدميقراطي من بناء مؤسسات دستورية واقتصاد قوّي وحّل معضلة التشغيل 

وتطوير التعليم.
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٢٥ يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى 
وتحديات المستقبل١

عماد صيام*

شكل الشباب املتعمل من أبناء الطبقة الوسطى احلرضية مبرص الكتلة الرئيسية التي قادت 
ثورة ٢٥ يناير٢، وجعلت منها ثورة شبابية عىل نظام سيايس ليس استبداديا وفاسدا 
فحسب، ولكنه يعاين أيضا من الشيخوخة واهلرم إىل حد جعل رصاع األجيال أحد 
تعترب  فمرص  تفسريه.  يف  املنهجية  النقاط  وإحدى  مرص  يف  الدائر  الرصاع  مستويات 
محلة  أن  إىل  تشري  مرص  لسكان  التعليمية  اخلريطة  أن  كام  شابا٣،  جمتمعا  دميوغرافيا 
الطبقة  عصب  يشكلون  والذين  اجلامعية،  وفوق  واجلامعية  املتوسطة  فوق  املؤهالت 
الوسطى من املهنيني واملوظفني بجهاز الدولة أو العاملني بالقطاعات االقتصادية احلديثة 
واخلدمية مثل قطاع االتصاالت والسياحة، تشري إىل أن هؤالء قد ارتفعت نسبتهم 

إلــــــــى ١٢٫٠٨٪، بعد أن كانت يف تعداد ١٩٩٦ ٧٫٦٨٪٤.
تزامن تنامي أعداد الشباب املتعمل من أبناء الطبقة الوسطى املدينية املتعلمة مع تأزم 
الوضع االجتامعي يف مرص، والذي انعكس يف ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب، 

مستشار مبكتبة االسكندرية وخبري يف جمال الرتبية املدنية وحل النزاعات مبعهد سالم للعدالة والسالم   *
بواشنطن
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حيث تشري إحصائيات ٢٠٠٦ إىل أن البطالة تصل إىل ٩,٧٢٪ من إمجايل عدد الشباب 
من   ٪٨٨ أن  إىل  الدراسات  من  العديد  ويشري  نسمة٥،   ٢,١٣٩,٩٦٩ بحوايل  وتقدر 
تشري  بل  فقط  هذا  ليس  عاما٦.   ١٥–٤٠ العمرية  الفئة  يف  هم  العمل  عن  العاطلني 
 (٨,٨٪)٧ الريف  عن   (٪١٣,١) احلرض  يف  البطالة  معدالت  تزايد  إىل  أيضا  الدراسات 
كام أن معدل البطالة بني احلاصلني عىل التعليم اجلامعي وصل يف ٢٠٠٦ إىل ٢٦,٨٪، 
وارتفعت معدالته عىل نحو خاص بني املتعلمني من أبناء املدن لتصل إىل ٣٣٪ خاصة 
بني احلاصلني عىل درجات جامعية يف الطب والصيدلة والتمريض والزراعة والتجارة 
وتشري  واآلثار.  واآلداب  والقانون  الرتبوية  والدراسات  والعلوم  واهلندسة  واالقتصاد 
بسوق  االلتحاق  هلم  يسبق  مل  املتعطلني  هؤالء  ٩٠,٤٪من  أن  إىل  أيضا  اإلحصائيات 
العمل وبالتايل فمعظمهم يقع يف فئة الشباب. وتقدر بشكل عام نسبة الشباب املتعطل 
بني ٢٠–٣٠ سنة بحوايل ٧٤,٣٪ من إمجايل املتعطلني؛ وهي الفئة العمرية التي شكلت 
حمافظات  يف  األخرى  االحتجاج  وميادين  التحرير  ميدان  شباب  من  األساسية  الكتلة 

اإلسكندرية والدقهلية والسويس وبورسعيد وغريها من عواصم حمافظات مرص٨.
كانت هذه هي املالمح األساسية لنواة كتلة املحتجني. فهم شباب ينتمي للمدن  
من أبناء الطبقة الوسطى برشائحها املختلفة معظمهم حصل عىل تعليمه اجلامعي بل أن 
منهم من حصل عىل تعليم جيد وتعاين نسبة كبرية منهم من البطالة٩، تنامت لدهيم 
أزمة الثقة جتاه املؤسسات السياسية واالجتامعية والثقافية الرسمية... وهو ما عّبر عنه 
تدين إقبال املواطنني بشكل عام والشباب بوجه خاص عىل قنوات املشاركة املحدودة 
واخلاضعة لسيطرة نظام مبارك وأجهزته األمنية١٠ خاصة االنتخابات العامة او االنضامم 
السابقة  السنوات  خالل  عكسية  مؤرشات  برزت  املقابل  ويف  السياسية.  لألحزاب 
مبارشة عىل الثورة، تعكس توجه الشباب نحو البحث عن قنوات ومسارات أخرى 
منظامت  من  جديدة  مناذج  بظهور  املثال  سبيل  عىل  وجتسدت  املجتمعية،  للمشاركة 
من  اآلالف  مئات  هلا  استجاب  التي   رسالة مجعية  مثل  الضخمة  املدين  املجتمع 
الشباب١١ او بانخراط الشباب يف حركات اجتامعية ذات طابع احتجاجي مثل حركة 

.االلرتاس وروابط ٦ ابريل ومجاعة ،كفاية
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سنًا،  األكرب  األجيال  من  مرص  يف  التقليدية  السياسية  املجموعات  عكس  وعىل 
استطاعت هذه الكتل الشبابية يف بحثها عن جمال آخر للمشاركة، خاصة من خالل 
شبكة التواصل االجتامعي، أن تنطلق من أرضية توافقية تتجاوز االيديولوجيا بدرجة 
كبرية. فرغم تباين اجتاهاهتم وتنوع اهتامماهتم إال أنه كان يغلب عليهم التوجه الدميقراطي 

واالحتجاجي بوجه عام.
 إن نجاح شباب الطبقة الوسطى املتعمل، والذي شكل رأس احلربة يف ثورة ٢٥ يناير، 
يف إسقط رأس النظام السابق وأبرز معاونيه، يرجع يف احلقيقة إىل قدرة هؤالء الشباب 
املتزايدة عىل كسب تعاطف وثقة ومشاركة قطاعات أخرى من سكان املدن، ال سيام 
فقرائها من شباب العامل واحلرفيني وأرسهم من سكان املناطق الشعبية والفقرية الذين 
حصلوا عىل قدر من التعليم يف مؤسسات التعليم احلكومية والذين يعانون هم أيضا 
من البطالة وتدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية، باإلضافة إىل تعاطف ومشاركة 
صغار املوظفني يف جهاز الدولة وأرسهم الذين يعانون أيضا من تدنى أجورهم بشكل 

فاضح١٢.
هناك أيضا العديد من العوامل واملؤثرات العاملية التي سامهت يف انفجار ثورة هؤالء 
يف  حوهلم  املاليني  تعاطف  كسب  يف  نجاحهم  بجانب  السلمي،  بشكلها  الشباب 
ميادين حمافظات مرص املختلفة١٣، وكذلك تطور الظروف املوضوعية للواقع السيايس 
واالجتامعي للمجتمع املرصي يف سنوات العقد األخري١٤؛ وهى العوامل التي أنتجت 
برتابطها وتداخلها تأثريا تراكميا عىل امتداد العقد األخري، ساهم يف خلق واقع موضوعي 
مّكن الشباب من االنطالق بثورته السلمية، نتيجة ما أحدثته هذه العوامل من تطور 

نوعي يف وعي وقدرات الشباب أنفسهم، وكان أبرز مؤرشاته:
أوال: نجاح حركة الشباب يف حتويل مشاركتهم السياسية من املجال االفرتايض عرب 
الدردشة / االلكرتونية / غرف  (Facebook / املدونات / تويرت / اإلذاعة  االنرتنت  شبكة 

املجموعات الربيدية /املجالت االلكرتونية..الخ) إىل املجال الواقعي١٥. ولعل االنضامم اىل 
حركة كفاية عرب التوقيع اإللكرتوين عىل بياهنا التأسييس والدعوة لتظاهراهتا واملشاركة 

فيها هو املحاولة األوىل لتحويل املشاركة السياسية االفرتاضية إىل مشاركة واقعية١٦.
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ثانيا: كانت اخلطوة األكثر تقدما يف هذا املجال هى ظهور التشكيالت واحلركات 
بدايات  وكانت  كفاية١٧،  حركة  رحم  من  منها  الكثري  خرج  والتي  للشباب  املستقلة 
تشكيلها األوىل واحلوار حول توجهاهتا بل والتعبئة للمشاركة يف فعالياهتا تتم أيضا عرب 

شبكة االنرتنت.
ثالثًا: اختبار األدوات التي وفرهتا هلم تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف جمال 
احلشد والتعبئة السياسية ميدانيا؛ وهو ما حاولوا جتربته عىل امتداد مخس سنوات١٨ 
وساهم يف تعبئة اجلامهري (خاصة قطاعات الشباب) حتت شعارات ومطالب واضحة، 

وبناء بؤر نشطة وعالقات ميدانية بني قطاعات متزايدة من الشباب.
ساهم يف  ما  وهو  األيديولوجية؛  احلواجز  جتاوز  عىل  الشباب  قدرة  تنامي  رابعًا: 
صياغة شعارات ثورة ٢٥ يناير بشكل بسيط وواضح وبروح التوافق الوطني العام، 
كرامة..حرية..  ،.حرية..حرية..حرية  ،سلمية..سلمية شعارات  مقدمتها  ويف 
عدالة اجتامعية عيش..حرية..كرامة إنسانية والشعار األشهر الشعب يريد إسقاط 
النظام؛ وهو ما خلق حالة من اإلمجاع حوهلا طمست أي حماولة لربوز االختالفات 
األيديولوجية والسياسية. ساعد يف هذا األمر أن معظم النشطاء الذين شاركوا بفاعلية 
يف قيادة الفعاليات امليدانية للثورة وكذلك القطاع األعظم من مجهورها مل يكن هلم 

ارتباط مسبق بشكل أو بآخر بنشاط سيايس منتظم.
أيام  وخالل  الثورة  أحداث  تفجر  بدء  مع  خاصة  جمتمعة،  العوامل  هذه  سامهت 
االعتصام يف ميدان التحرير، يف تراجع دور القوى السياسية املنظمة بقيادهتا ذات اخلربة؛ 
ومعروفة،  موحدة  سياسية  لقيادة  الثورة  فيه  افتقدت  موضوعيا  واقعا  خلق  ما  وهو 
ولكنه قلل يف الوقت نفسه من إمكانية تصفية الثورة؛ عرب تصفية قادهتا أو احتوائهم. إذ 
أصبحت روح مجاهري امليدان وشعاراهتم هى املعيار احلاسم يف املوقف من حماوالت نظام 
مبارك سواء لتصفية الثورة أو لتلبية مطالبها، كام غابت أي إمكانية لسيادة تيار سيايس 
بعينه عىل ميادين الثورة، وهو ما أتاح فرصة خالية من الرتبص والرتصد طوال أيام 
الثورة أمام الشباب املنتمي ملختلف املدارس الفكرية والسياسية، وللمذاهب والطوائف 
الدينية، كي يتعارفوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض ويتشاركوا كتفا إىل كتف فتيان 
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وفتيات يف الدفاع عن الثورة ومطالبها. وهو ما كذلك ساهم إىل حد كبري يف حتطيم 
الصور النمطية املتبادلة سواء بني اليسار واليمني، أو بني املسلمني واملسيحيني، أو بني 
العلامنيني واملرتبطني بتيارات اإلسالم السيايس؛ وهي الصور الذهنية السلبية التي حاول 
النظام السابق، بل والقوى السياسية التقليدية، تثبيتها يف أذهان الشباب والتي كانت 

قد فرضت حالة من االنقسام والترشذم عىل القوى السياسية التقليدية نفسها.
هذه العوامل جمتمعة سامهت يف إبراز الوجه السلمي للثورة وساعدت عىل حتويل 
ميدان التحرير طوال أيام االعتصام إىل منطقة آمنة حتول فيها النضال السيايس واالعتصام 
يف مواجهة أعىل النظم قمعًا وفسادًا إىل كرنفال احتفايل تشارك فيه األرس بأطفاهلا، حيث 
املوسيقى والغناء واملرسح واحلوار احلر ومعارض الكاريكاتري والبالونات واألعالم، بل 
وإمتام مراسم الزواج أحيانا. وهي حالة مل تسهم فقط يف خلق حيز آمن استطاع املرصيون 
فيه ألول مرة أن يتنفسوا بحرية وميارسوا إنسانيتهم وحقوقهم كمواطنني بدون خوف، 
بل أن هذا املناخ أزال وإىل األبد تراث الرهبة واخلوف من ممارسة السياسة واالهتامم 
بالشأن العام لدى قطاعات واسعة من املرصيني، وفتح شهيتهم للعمل السيايس، وهو 
ما ُترجم مبزيد من الدعم الشعبي للثورة وصل إىل مشاركة املاليني يف أيام االعتصام.

هلذا كانت سلمية ثورة الشباب هي نقطة ارتكازها ومصدر قوهتا، والعامل األسايس 
وآالف  واملفقودين  الشهداء  مئات  من  قدمته  ما  رغم  حوهلا  اجلامهري  اللتفاف  الداعم 
اجلرحى؛ وهو ما تنبهت له قوى النظام القدمي، وعىل رأسها املجلس العسكري، والتي 
رأس  تغيري  حدود  عند  الثورة  أحدثتها  التي  التغريات  بحجم  للوقوف  جاهدة  سعت 
النظام، مستغلة يف هذا السبيل شبق تيارات اإلسالم السيايس للسلطة، وعدم وجود 
فوارق نوعية يف توجهاهتا االقتصادية واالجتامعية عن توجهات النظام القدمي. وعىل هذا 
تشكلت جبهة معادية لثورة الشباب، قوامها احلكام اجلدد من إسالميني وعسكريني، 
تسعى إىل إعادة إنتاج النظام القدمي يف صورة حمسنة تستبعد أشكال االنحراف والفساد 
ز أداء النظام السابق واستفز الناس. وهم بذلك أقرب ملفهوم اإلصالح  (الفج) الذي ميَّ
املحدود منهم إىل مفهوم الثورة، بينام اعترب الشباب أن خروج املرصيني يف ٢٥ يناير هو 
ثورة شعبية كاملة ينبغي أن يليها تغيري جذري يف بنية السلطة السياسية والنظام االجتامعي 
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االقتصادي يف املجتمع، مبا ميّكن قوى الثورة من اإلمساك مبراكز الفعل احلقيقية يف 
البالد، وينقل مرص من الشكل البدائي يف إدارهتا إىل دولة عرصية دميقراطية. هذا الرصاع 
بني هنج إعادة إنتاج النظام القدمي املحسن وهنج الثورة هو جوهر الرصاع الدائر اآلن يف 
مرص، والذي بدأ عشية تنحي مبارك ويسعى من خالله خصوم الثورة إىل عزل الشباب 
عن حاضنهم االجتامعي الواسع املتمثل يف اجلامهري الغفرية التي أيدهتم، من خالل طمس 

هذا الوجه السلمي الدميقراطي للثورة وهتميش قواها الشبابية عرب:

تمارسها  التي  الفوضى  إثارة  ومحاولة  العنف  ممارسات  تصعيد  أوال: 
عناصر األمن السرية والعناصر اإلجرامية المرتبطة بها، والمليشيات 
المسلحة المرتبطة بجماعة اإلخوان وباقي تيارات اإلسالم السياسي 

ضد شباب الثورة:

لشؤون  إدارته  مدة  طوال  العسكري  املجلس  قبل  من  الواضحني  والصمت  فالتواطؤ 
البالد، بل ومشاركته ومن بعده سلطة الرئيس مرسى يف أحداث العنف وعمليات 
تنحي  منذ  السياسة  للمامرسة  يوميا  عنوانا  أصبحت  الشباب،  هلا  يتعرض  التي  القتل 
مبارك،١٩. هذا الصمت انتقل بدوره إىل قوى اإلسالم السيايس التي انشغلت باحلفاظ 
مدة  طوال  الذي  الربملان  هذا  الربملان،  عىل  بالسيطرة  االنتخابات  من  مكاسبها  عىل 
انعقاده وحتى حله بحكم املحكمة الدستورية، مل يقم بأي إجراء حازم يف مواجهة هذه 
املامرسات التي كانت تقتيض، يف أضعف اإلميان، سحب الثقة من وزير الداخلية بعد 
جمزرة بورسعيد التي راح ضحيتها عرشات الشباب، والتي وصل فيها مستوى العنف 
شباب  هم  الشباب  من  حمددة  فئة  جتاه  اجلامعي  القتل  عمليات  تشبه  ممارسات  إىل 
منهم  االنتقام  هبدف  ومحايتها٢٠  الثورة  نجاح  يف  بارزا  دورا  لعبوا  الذين   األلرتاس
الرصاع  مبستوى  للنزول  يسعى  رهيب  ضغط  عامل  شكل  ما  وهو  إرادهتم.  وكرس 
السيايس إىل مستوى الثأر الشخيص واجلامعي٢١. ومما يضاعف خطورة هذا التحّدي 
وجود قطاعات واسعة من الشباب، مثل شباب االلرتاس، تفتقر إىل الوعي السيايس 
الكايف بخطورة االنزالق إىل طريق العنف٢٢، األمر الذي إن حدث سوف يطلق يد 
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البطش والعنف األمني والعسكري عىل أوسع نطاق للتنكيل بقوى الثورة بحجة وقف 
املبارش  العسكري  احلكم  لفرض  السيناريوهات  لبعض  ووفقا  بل  الفوىض،  انتشار 

بقبضته اخلشنة.

وبين  الشعب  من  واسعة  قطاعات  بين  اإلحباط  حالة  تنامي  ثانيا: 
الشباب على نحو الخصوص:

سياساته،  وبكل  رجاله  من  بالعديد  مبارك،  نظام  زال  ما  الثورة  من  عامني  فبعد 
حاكام رغم شالالت الدماء التي قدمها الشباب، بل إن أبرز مثار ثورهتم كان استيالء 
مجاعات اإلسالم السيايس ومجاعة اإلخوان حتديدا عىل الربملان وجملس الشورى، مث 
مؤسسة الرئاسة واحلكومة. وقد بادرت هذه اجلامعات إىل التصالح مع رموز املتهمني 
بينام  املتظاهرين،  بقتل  املتهمني  األمن  رجال  كل  تربئة  ومتت  بل  والفساد،  بالنهب 
يف  التواجد  املختلفة٢٣ من  والفكرية  السياسية  بتياراهتم  الثوار  شباب  واستبعد  مهش 
هذه  يف  املسيطرة  األغلبية  أن  وسنجد  والترشيعية.  التنفيذية  السلطة  مؤسسات  كل 
املؤسسات والتي دانت لتيارات اإلسالم السيايس مل يشارك أبرزها(اإلخوان) يف الثورة 
(التيارات  اآلخر  بعضها  أن  كام  ونجاحها،  صمودها  من  وتأكده  اندالعها  بعد  إال 
واجلامعات السلفية) عمل بشكل مبارش ضد الثورة واعتربها عمال من أعامل الكفر 
والتخريب والفوىض خلروجها عىل وىل األمر الرشعي للبالد. هذا يف الوقت الذي مازال 
شباب الثورة يراوحون مكاهنم يف ميادين التحرير مبحافظات مرص، حيتجون ويطالبون 
بالكرامة واحلرية والعدالة االجتامعية، بينام مل تتقدم البالد أي خطوة عىل هذا الطريق، 
الفضائية  والقنوات  احلكومي  اإلعالم  آلة  عرب  ضدهم  شنت  التي  احلملة  عن  ناهيك 
اإلسالم  قوى  كل  فيها  وشاركت  العسكري  املجلس  قادها  والتي  اخلاصة،  الدينية 
السيايس بدرجات خمتلفة، متهمة إياهم باخليانة والعاملة وإثارة الفوىض والوقوف ضد 
عجلة اإلنتاج بل ومعاداة الثورة٢٤ بل واعتبارهم عمالء ومأجورين. إن حالة اليأس 
واإلحباط املتصاعدة بني صفوف الشباب نتيجة ما آلت إليه األوضاع من رسقة الثورة 
وهتميشهم والتنكيل هبم كلها أسباب مهيئة او مشجعة عىل اختاذ وسائل أخرى لتحقيق 
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أهداف الثورة قد يكون العنف أحدها، بعد أن انعدمت البدائل األخرى، كام أخذت 
ترى قطاعات واسعة من الشباب.

البرلمان  على  سيطرت  التي  السياسي  اإلسالم  جماعات  تلويح  ثالثا: 
بالكامل  السياسي  مشروعها  إقامة  من  أدنى  او  قوسين  قاب  وأصبحت 
باستخدام العنف ضد شباب الثورة المخالفين لها والمطالبين بتحقيق 

أهداف الثورة:

وميكن مالحظة هتديدات قوى اإلسالم السيايس باستخدام القوة ضد شباب الثورة 
من خالل:

أوال: الترصحيات العلنية لبعض قيادات تيار اإلسالم السيايس، خاصة تلك املنتمية 
تارخييا للتيار اجلهادي املؤمن بالعنف٢٥.

مجاعات  السيايس  اإلسالم  قوى  امتالك  عىل  الداللة  ذات  امل امرسات  بعض  ثانيا: 
منظمة ومدربة ميكن دفعها لقمع الثوار إذا لزم األمر٢٦.

ثالثا: إصدار فتاوى دينية هتدر دم املعارضني، خاصة من قيادات جبهة اإلنقاذ، 
والدعوة إلقامة حد احلرابة عىل املتظاهرين واملحتجني من الشباب٢٧

 وهي الترصحيات واملامرسات والفتاوى التي يدفع تراكمها الشباب عىل اجلهة املقابلة 
إىل االستعداد للدفاع واحلامية، مث الرد، وأخريا السعي للتعامل باملثل واالنتقام، خاصة 
وأن اجلميع يعرف أن مجاعات اإلسالم السيايس يف مرص هي اجلامعات الوحيدة التي 
ميتلك شباهبا وكهوهلا خربات يف أعامل العنف واستخدام السالح٢٨. يزيد من خطورة 
هذا األمر مقاطعة مجاعات اإلسالم السيايس ملعظم األنشطة االحتجاجية التي ميارسها 
شباب الثورة املنتمي للقوى املدنية بل ومناهضتها. هذا الفصل والتباعد أعاد لألسف 
بناء الصور الذهنية املسبقة التي كانت سائدة قبل الثورة والتي فيها كثري من التوجس 
مجاعات  أن  خاصة  الديني / املدين،  االستقطاب  حالة  زيادة  ظل  يف  والرفض  واحلذر 
أبناء  من  املتعلمني  من  شباهبا  مع  الداخلية  مشكالهتا  تصاعد  بعد  السيايس  اإلسالم 
الطبقة الوسطى احلرضية، أصبحت تلجأ يف احلشد وعمليات محاية منصاهتا او شيوخها 
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ورموزها هناية باالعتداء عىل شباب الثورة إىل شباب ريفي أكثر حمافظة ورفضا حلياة 
وبالتايل  الثورة،  أحداث  يف  بفاعلية  يشاركوا  مل  حمدود،  او  بسيط  تعليمهم  املدن٢٩، 
اليسري  من  جيعل  مما  خمالفيهم،  عن  والعدائية  املسبقة  النمطية  الصورة  لدهيم  مازالت 

عليهم ممارسة العنف ضّد غريهم.٣٠

رابعا: غياب قيادة موحدة للثوار الشباب: 

سياسية  او  ميدانية  قيادة  عن  ولكن  واحد  تنظيم  عن  نتحدث  ال  هنا  ونحن 
التيار  او  اجلميع  هبا  يلتزم  السلمي  للنضال  تكتيكات  صياغة  عىل  قادرة  موحدة 
الرئييس لقوى شباب الثورة، قيادة قادرة عىل بلورة قطب ميكنه أن يفاوض ويفرض 
إرادته. غياب هذه القيادة امليدانية املوحدة البارزة واملعروفة، والتي ميكن االلتفاف 
حول توجيهاهتا ومواقفها، هذا الغياب من شأنه أن خيلق عىل األرض واقعا غاية يف 
اخلطورة يسمح أوال بتعاظم تأثري بعض اجلامعات الفوضوية املحدودة العدد والتأثري 
والتي غالبا ما جتنح إىل فكرة هدم البناء القدمي للدولة؛ وهي فكرة سياسية ترتجم 
غياب  فإن  أخرى  جهة  من  شوكته.  وكرس  اخلصم  هلزمية  للعنف  اللجوء  عرب  عمليا 
واملرتبطني  املشبوهني  واألفراد  اجلامعات  لبعض  يتيح  املوحدة  امليدانية  القيادة  هذه 
إىل  بينهم  سياسة  او  تنظيمية  رابطة  أي  توجد  ال  الذين  املحتجني  آالف  جّر  باألمن 
درجات  أقسى  استخدام  األمن  ولرجال  العسكرية  للرشطة  تتيح  التي  العنف  أعامل 
العنف، ولتيارات اإلسالم السيايس اهتام الشباب بالعنف وجر البالد إىل الفوىض؛ 
وهو ما يلحق بالشباب خسائر ال لزوم هلا، تدفع قطاعات منهم ملزيد من اإلحباط 
وهتيئ األرضية الستخدام العنف الذي يصبح يف احلقيقة نوعا من االنتقام، خاصة 
يف ظل احلملة الدعائية التي قادها املجلس العسكري ومجاعة اإلخوان لشيطنة الثوار 
واهتامهم بالعاملة والبلطجة وتعطيل عجلة اإلنتاج، والتي مازالت مستمرة يف مؤسسات 
اإلعالم الرسمية التي سيطر عليها اإلخوان. وقد بدأت هذه الدعاية تؤيت مثارها يف 
حقيقية  فجوة  وخلقت  املرصيني،  ملعظم  واالقتصادية  األمنية  األوضاع  تدهور  ظل 
بني الثورة والفئات االجتامعية التي ساندهتا بعد أن صور اإلعالم هلم أن الشباب الثائر 
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هو السبب وراء تدهور أوضاعهم، مما ساهم يف تزايد حالة العزلة اجلامهريية لشباب 
الثورة، وشكل بدوره دافعا الرتكاب محاقات سياسية هبدف جذب االنتباه؛ وهي 
يف الغالب محاقات أدخلت الشباب يف مواجهات عنيفة مع اجليش والرشطة. ورغم 
توقعها إال أنه يتم االنسياق وراءها رمبا لالعتقاد بقدرهتا عىل حتقيق التأثري املطلوب 
يف ظل العزلة اجلامهريية التي بدأ يعاين منها شباب الثوار٣١، وهو اليشء املرشح للتزايد 

بعد سيطرة اإلخوان عىل السلطة التنفيذية.

وأساليب  لتكتيكات  والمراجعة  الذاتي  النقد  عمليات  غياب  خامسا: 
النضال السلمي بين جماعات الشباب من الثوار:

يضاعف من تأثريها غياب ثقافة احلوار وغلبة روح املزايدة السياسية بني اجلامعات 
الشبابية، بل وبني أفراد اجلامعة الواحدة. وهو مناخ ال يشجع عىل مراجعة األخطاء 
أكثر  يف  والتورط  االنجرار  فيه  يتم  بل  وحسب،  هذا  ليس  تكرارها.  عن  والتوقف 
األطروحات راديكالية برصف النظر عن صحتها او مدى مالئمة الظرف الراهن هلا٣٢، 
بالضعف  االهتام  خشية  عنها  الرتاجع  إعالن  من  واخلوف  األخطاء  تكرار  عن  فضًال 
احلاضن  اجلمهور  مع  الفجوة  تزايد  هي  احلتمية  النتيجة  لكن  اخليانة.  او  التخاذل  او 
هو  العنف  أن  لبعضهم  هييئ  قد  الذي  األمر  إحباطهم،  وتزايد  شباهبا  وعزلة  للثورة 
خصوم  جبهة  ختوضها  التي  اإلعالمية  احلملة  تشّددها  العزلة  هذه  األخري٣٣.  املخرج 
الثورة املمثلة يف تيارات اإلسالم السيايس ومن قبلهم املجلس العسكري، والتي تتبنى 
إسرتاتيجية دعم خيار االستقرار واهلدوء هبدف التخفيف من حجم الضغوط عىل 
حجم  يف  املبالغة  خالل  من  وذلك  الثورة؛  قبل  قائمة  كانت  التي  املصالح  شبكات 
اخلراب االقتصادي الذي تركته الثورة. ويف مواجهة حتركات الثوريني الذين يعتربون 
اإلخواين / العسكري  التنسيق  اعتمد   ،الدائمة الثورة  من  حلقة  االنتقالية  املرحلة 

السلفي عىل تأويالت وقراءات حمافظة ملفهوم الثورة ذاته، من أجل إشاعة ثقافة سياسية 
تكفر مفهوم الثورة املستمرة، مع التأكيد أن الثورة جمرد هبة شعبية حلظية مؤقتة 

انترصت بفضل اهللا وجيب أن يعود بعدها اهلدوء.٣٤
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سادسا: تديين الصراع السياسي وتزايد حدة االستقطاب المجتمعي 
على خلفية دينية 

 وهي العملية التي بدأت منذ االستفتاء عىل التعديالت الدستورية، وبرزت بشكل 
فاضح خالل االنتخابات الربملانية ومحالت االنتخابات الرئاسية، واستمرت خالل عملية 
عىل  احلدة  من  حالة  يفرض  أخذ  االستقطاب  هذا  عليه.  واالستفتاء  الدستور  صياغة 
اخلطاب واملامرسات السياسية لدرجة دفعت بعض املنتسبني لتيارات اإلسالم السيايس 
إىل التهديد الواضح مبامرسة العنف إذا مل تتّم االستجابة ملطالبهم او إذا مل تنجح خططهم 
يف إقامة دولة اخلالفة أو تطبيق احلكم بالرشيعة٣٥. وتتّم تعبئة هؤالء بشكل مستمر. لصّد 
أي موقف او ممارسة تعرقل مرشوع اإلسالم السيايس وسيطرته عىل الدولة او حتى عىل 
وعي الناس. وقد انتهجت تيارات اإلسالم السيايس يف ذلك ميدانيا أسلوبني واضحني:

كأحد  املحافظات  خمتلف  من  هلا  احلشد  يتم  إسالمية  مليونيات  تنظيم  األول: 
أساليب الضغط وإثارة الرعب؛ وهي املليونيات التي نظمتها قوى اإلسالم السيايس 

مبفردها، ويف مواجهة القوى املدنية يف معظم األحيان مثل:

اهلدفالتاريخ اسم املليونية
مليونية تسليم السلطة

واملعروفة بجمعة كندهار

املطالبة برسعة تسليم املجلس العسكري للسلطة.٢٠١١/١١/١٨

االحتجاج عىل وثيقة السلمي نائب رئيس الوزراء ٢٠١١/١١/١٨مليونية ال لوثيقة السلمي
املتضمنة بعض املبادئ فوق الدستورية التي تضمن 
صياغة  عند  االلتزام  واجبة  واعتبارها  الدولة  مدنية 

الدستور اجلديد.
اجلهادية ٢٠١٢/١١/٩مليونية تطبيق الرشيعة واجلامعات  اإلسالمية  اجلامعة  نظمتها 

لتطبيق  الدعوة  هبدف  إسامعيل  أبو  حازم  ومجاعة 
الرشيعة االسالمية.

مليونية محاية الرشيعة
والرشعية

لدعم اإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس مريس ٢٠١٢/١٢/١
حلامية وحتصني اجلمعية التأسيسية وجملس الشورى، 
ومها مؤسستان يسيطر عليهام اإلسالميون، من احلل 

بحكم املحكمة الدستورية العليا.
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الثاين: حصار اإلسالميني، من مجاعة اإلخوان وحازم أبو إسامعيل، للمؤسسات 
الرسمية وتعطيلها. من األمثلة عىل ذلك حصار املحكمة الدستورية ومنعها من االنعقاد 
خشية أن تصدر حكام بحل اجلمعية التأسيسية التي تصوغ دستورا منحازا للمرشوع 
السيايس للتيار االسالمي، وكذلك خشية إصدارها حكام بحل جملس الشورى الذي 
جمموعات  قبل  من  اإلعالمي  اإلنتاج  مدينة  حصار  وتكرار  ذاته،  التيار  عليه  يسيطر 
حازم أبو إسامعيل إلرهاب القنوات الفضائية التي تنحاز للتيار املدين ومنع ضيوفها من 

الظهور يف الربامج احلوارية بل واالعتداء عىل بعضهم.

سابعا: الفجوة الثقافية والصراع الفكري بين األجيال

بني  السياسية  الثقافة  يف  الكبري  النوعي  الفارق  عن  املرصية  الثورة  أيام  وقائع  كشفت 
جيلني متناقضني يعرب كل منهام عن توجهات سياسية واقتصادية خمتلفة: األوىل ثقافة 
االستفادة  واستطاع  اجلامهريي،  للفعل  احلديثة  اإلدارة  أساليب  استوعب  شاب  جيل 
كثريا من التقدم يف وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات، وتوظيف هذا التقدم يف 
احلشد والتعبئة وتنظيم املبادرات والتحركات الشعبية. واألخرى ثقافة اإلدارة املركزية 
التقليدية البطيئة ذات الطابع اهلرمي األوامري البريوقراطي. فبينام كان اجليل الشاب عىل 
والتكتيكية بشكل أفقي  واالسرتاتيجية  السياسية  قراراته  الثورة يتخذ  فعاليات  امتداد 
دميقراطي، تشارك فيه قاعدة واسعة عىل شبكة اإلنرتنت عرب الرسائل القصرية عىل 
املوبايل ومن خالل االستفتاءات الرسيعة يف امليدان وخارجه، بينام مازال جيل الشيوخ 
اهلرم املتمرتس يف مؤسسات الدولة يتخذ قراراته بني عدد حمدود من أهل الثقة عدميي 
اخليال السيايس. وبينام كانت قرارات شباب الثورة رسيعة ومطالبهم املتجددة متلك 
ناصية املبادرة، كانت قرارات الطرف اآلخر بطيئة ومتأخرة دائًام عن الوقت املناسب.

عىل  تقترص  ال  باحلداثة  تتسم  التي  اجلديدة  السياسية  الثقافة  هذه  أن  واملالحظ   
الشباب الليربايل أو اليساري الذي لعب الدور األسايس يف الثورة، بل ضمت أيضًا 
طيفا واسعا من الشباب متنوع االجتاهات، منهم القومي النارصي واإلسالمي، بل 
الدينية  السياسية  الكتل  متاسك  عىل  كبري  خطر  تشكيل  حد  إىل  وصل  تأثريها  أن 
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بالكنيسة  املرتبطة  األقباط  ومجاعات  السلفية  واجلامعات  املسلمني  كاإلخوان  التقليدية 
أيضا وكذلك األحزاب التقليدية ؛ إذ كثريا ما اصطدم شباب هذه الكتل بتوجهات 
قياداهتم وأرصوا عىل املشاركة بقوة يف فعاليات الثورة، وهى اخلالفات التي استمرت 
بعد الثورة وأدت إىل خروج بعضهم من أطره احلزبية او التنظيمية او الفكرية القدمية٣٦، 
وباتوا يشكلون مكونا عضويًا رئيسيا إىل جانب الشباب الثوري غري املنتمى سياسيا 
واملفعم باحليوية واحلوار حول السياسة ومنظومة القيم التي ينبغي عىل مرص أن تتبناها 
بعد الثورة. كل هذه التطورات كانت تعد جزءًا من املناخ الدميقراطي الذي نشأ مع 
النظام  بنية  تغيري  إمكانية  اىل  تشري  تطورات  أمام  الطريق  تفتح  وهي  يناير،   ٢٥ ثورة 
التسلطي يف اجتاه التعددية السياسية. غري أن هذا التوجه أصبح يشوبه كثٌري من املخاطر 
يف ظل سعى مجاعة اإلخوان إىل إعادة إنتاج النظام الشمويل وحماولة أخونة مؤسسات 
تلك  عن  وإبعاده  الشباب  من  واسعة  قطاعات  وإقصاء  هتميش  تعني  التي  الدولة٣٧، 
املؤسسات بشكل فظ لعدم ضامن والئه. يضاف إىل ذلك مؤرشات عىل قمع حرية 
من  الشباب  من  واسعة  قطاعات  لدى  الثورة  فجرته  ما  مواجهة  يف  واإلبداع  التعبري 

طاقات إبداعية وفنية، وهو ما يضاعف من احتامالت الصدام.

ثامنا: البدء في إعداد حزمة من القوانين المقّيدة للحريات الديمقراطية 

إذا كان أحد مستويات الرصاع التي فجرت ثورة ٢٥ يناير يتمثل يف السعي لتحرير 
املجال العام من قبضة الدولة، وهو ما نجحت فيه بجدارة من خالل حزمة النضاالت 
السلمية واحلقوق املدنية التي انتزعها املرصيون ويف مقدمتها حق االعتصام والتظاهر 
واإلرضاب، وممارسة حرية النرش والتعبري، وممارسة حق التنظيم، إال أن مسار األحداث 
أخذ توجها معاكسا ومقيدا حلرية املجال العام، بإصدار سلسلة من الترشيعات والقوانني 
مبشاركة  الترشيعية  املؤسسات  عىل  السيطرة  يف  اإلخوان  نجاح  بعد  خاصة  املقيدة، 
التأسيسية  باجلمعية  واالنفراد  الرئاسة،  مؤسسة  واقتناص  أخرى،  إسالمية  تيارات 

وعملية صياغة الدستور:
إصدار رئيس اجلمهورية إعالنا دستوريا حيّصن قراراته٣٨  –
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إعالن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ وفرض حظر التجول عىل حمافظات بور   –
سعيد والسويس واإلسامعيلية٣٩

دعوة وزير العدل لتعديل قانون الطوارئ٤٠.  –
إعداد حكومة اإلخوان ملرشوع ينّظم حق التظاهر، أو بتعبري أصح يقّيد حق   –

التظاهر، والدفع به إىل جملس الشورى إلقراره٤١.
إعداد مرشوع خاص مبنظامت املجتمع املدنى يفرض الرقابة األمنية واإلدارية   –

عىل حركتها والدفع به إىل جملس الشورى إلقراره٤٢.
واخلالصة أن سلمية ثورة ٢٥ يناير التي كانت أهم أسباب نجاحها تتعرض بعد 
عامني من اندالعها لكثري من التحديات التي تبتعد هبا عن منحاها السلمي٤٣، وهو ما 
جيب أن يتنّبه له شباب الثورة ورموزها الفاعلة، عرب وضع التكتيكات الالزمة للتعامل 
مع العنف هبدف احلفاظ عىل الوجه السلمي للثورة، كرشط لنجاحها يف هناية املطاف 

يف إقامة جمتمع العدل واحلرية؛ وهو ما يستلزم:
اإلميان احلقيقي برفض العنف كمنهج.  –

اإلميان بأن طريق الثورة السلمية طويل ألن نجاحها مرتبط بتغيري حقيقي يف   –
تكسب  سوف  الثورة  أن  مبعنى  الرتاكم،  عرب  يتم  ما  وهو  السياسية،  الثقافة 

بالنقاط وليس بالرضبة القاضية الفنية.
رضورة بناء القيادة السياسية املوحدة للثورة، والبحث عن أكثر األشكال مرونة   –
الثوار  شباب  من  الرئيسية  للكتلة  جاذب  قطب  بلورة  األقل  عىل  او  وفاعلية، 

املؤمن بقضية التحول الدميقراطي 
او  التخوين  عن  بعيد  جو  يف  الذايت  والنقد  املراجعة  لعمليات  الفعلية  املامرسة   –

املزايدة، ويّتسع لتعّدد الرؤى.
حاجة شباب الثورة للتواصل اجلدي مع األجيال األكرب سنًا التي متتلك قدرا   –
أكرب من اخلربة والوعي والتي ناضلت عىل امتداد عقود نظام االستبداد والفساد.

املدين  بتوجهها  السلمية  الثورة  جتسد  التي  التحرير  ميدان  وثقافة  روح  نقل   –
الدميقراطي املنحاز للعدالة االجتامعية من ميادين التحرير إىل قرى وأحياء مرص 
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 جليوش الفقرية حيث احلاضن االجتامعي األوسع لقوى الثورة بدال من تركها
التخلف والعنف.

املواجهة احلاسمة لتوجهات تديني الرصاع السيايس.  –
دعمها،  الستعادة  للثورة  احلاضنة  االجتامعية  الفئات  بني  األرض  عىل  العمل   –

خاصة التواصل مع االحتجاجات ذات الطابع االقتصادي. 

الهوامش
١.  أعدت هذه الورقة بشكلها النهائي يف مارس ٢٠١٢ أي قبل عام تقريبا. ونتيجة لتطور األحداث، 
فقد ّمت حتديث الورقة بإضافة مزيد من املعلومات والوقائع الواردة يف اهلوامش؛ وهو ما ال يتعارض مع 

التحليل الوارد يف األصل، بل يؤكده (الباحث).
استطاعت الطبقة الوسطى عىل امتداد السنوات األخرية من حقبة مبارك الصعبة حتقيق ما يشبه   .٢
النسبة  وختصيص  أبنائها  بتعليم  االهتامم  يف  الراسخة  تقاليدها  عن  أبدا  تتخل  مل  إذ  املعجزة، 
األكرب من مداخليها املحدودة هلذا الغرض. وقد استفاد جزء كبري من أبناء هذه الطبقة، خاصة 
أفضل  تعليمية  خدمة  قدمت  التي  اخلاص  التعليم  مؤسسات  من  واملتوسطة،  العليا  رشائحها 
إنشاؤها  مت  التي  احلديثة  االتصالية  البنية  من  االستفادة  هلا  أتيح  التي  نفسها  الفئة  وهم  نسبيا. 
أساسًا خلدمة قطاعات االقتصاد احلديث، والذي كان قد بدأ يف مرص خالل الفرتة ذاهتا، هذه 
للعوملة،  احلديثة  الدميقراطية  الثقافة  طريق  عىل  الشباب  من  اجليل  هذا  وضعت  االتصالية  البنية 

وشكلت منظومة قيمهم الثورية التي جتسدت سياسيًا يف خيار الثورة السلمية.
العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  موقع  عن  نقال   ٢٠٠٦ عام  األخري  السكاين  التعداد  نتائج  تشري   .٣
تعداد  من   ٪٥٠ إىل  تصل  تكاد  الشابة  العمرية  الفئة  أن  إىل   www.capmas.gov.eg واإلحصاء 

السكان يف مرص.

٪ لسكان املدن الكربى ٪ للفئة العمرية ١٥– اقل من٤٥ المجاىل السكانسنة التعداد
واحلرض 

٤٣٫٠٩٪٤٩,٨٥٪٢٠٠٦

٤٢٫٦٣٪٤٦,١٣ ٪ ١٩٩٦

رغم التخلُّف الذي أصاب مستوى التعليم الرسمي، شهدت مرص يف السنوات العرشين األخرية تزايد   .٤
أعداد املدارس األجنبية واجلامعات اخلاصة األجنبية التي وفرت لقطاعات متزايدة من أبناء الطبقة 

الوسطى خاصة الرشائح العليا تعليام أفضل.
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هناك العديد من اإلحصائيات واألرقام التي ترفع معدالت البطالة بني الشباب مبا يتجاوز املعدالت   .٥
الرسمية حيث تصل مثال إىل ١٠٫٦٪ يف عام ٢٠٠٦ وفقا لدراسة بحث العاملة بالعينة الصادر أيضا 

عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
عامد عواد االنعكاسات السلبية لظاهرة البطالة يف كتاب: البطالة، الواقع واحللول، الذي يتضمن   .٦

أعامل مؤمتر نظمه املجلس القومي حلقوق اإلنسان فرباير ٢٠٠٨.
بحث العاملة بالعينة ٢٠٠٠ / ٢٠٠٦ اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نقال عن آمال فؤاد حممد   .٧
حجم البطالة وتوزيعها يف مرص يف البطالة، الواقع واحللول، أعامل مؤمتر نظمه املجلس القومي 

حلقوق اإلنسان – فرباير ٢٠٠٨.
املرجع السابق.  .٨

هذه السامت ميكن رصدها بسهولة من خالل:  .٩
حتليل اخللفية االجتامعية للشباب الذين برزوا يف احلركة السياسية بعد٢٥ يناير كقادة للتجمعات   –

واالئتالفات الشبابية.
حتليل اخللفية االجتامعية لشهداء الثورة.  –

الرصد املبارش للمشاركني يف اعتصامات التحرير وميادين الثورة األخرى عىل امتداد أيام الثورة.  –
الدور الذي لعبه Facebook واملدونات وشبكة االنرتنت عىل وجه العموم والتي تستلزم وجود   –
أجهزة الكومبيوتر غري املتوفرة أساسا إال لدى أبناء الطبقة الوسطى، وأصبحت جزءا من حياة 

أبناء هذه الطبقة من الشباب.
يف أخر انتخابات برملانية حظيت بقدر من املشاركة وهي انتخابات ٢٠٠٥، تدّنت نسبة التصويت   .١٠
إىل ٢٦٪ بعد أن كانت ٤٣٫١٤٪ يف انتخابات ١٩٨٤. ملزيد من التفاصيل راجع: املشاركة السياسية 
يف مرص، املشكالت ومداخل التفعيل، د. عامد صيام وآخرين، إصدارات الشبكة العربية لدراسات 

الدميقراطية. القاهرة ٢٠٠٨.
 Emad Siam "the Islamist vs the Islamic in welfare of Egypt" IDS Bulletin, Volume 43,  .١١
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يشري أخر تقرير صادر عن مركز املعلومات ودعم صناعة القرار التابع ملجلس الوزراء إىل أن قوة   .١٢
العمل يف مرص يبلغ تعدادها حوايل ٢٥٫٣ مليون نسمة، (املرصي اليوم ٢٤ / ٢٠٠١/٦) يف الوقت 
الذي يشري املوقع االلكرتوين الرسمي للجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة إىل أن عدد العاملني باجلهاز 
االدارى للدولة (املوظفني) وصل يف موازنة ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ إىل ٥٦٩١٩٩٩ أي أهنم يشكلون ما يقرب 
من ٢٢٫٨٪ من إمجاىل قوة العمل، معظمهم ينتمون إىل الرشحية الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى. 
هناك بال شك تأثري واضح ملوجة التحول الدميقراطي التي اجتاحت العامل بعد سقوط حائط برلني   .١٣
وحتول االحتاد السوفيايت ودول رشق أوروبا إىل النظام الدميقراطي القائم عىل التعددية السياسية. وهي 
العملية التي لعبت فيها احلركات االجتامعية اجلديدة ومنظامت املجتمع املدين دورا رئيسيا. مما طرح 
عىل املجتمع املرصي مناذج جديدة للتحول الدميقراطي السلمي. وكان شباب الطبقة الوسطى حتديدا 
أكثر الفئات االجتامعية احتكاكا هبا واطالعا عليها من خالل ما وفرته ثورة االتصاالت واملعلومات 
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من إمكانيات وأدوات (شبكة االنرتنت / التليفون املحمول / الفضائيات) جعلت من العامل قرية صغرية 
أتاحت هلم التعرف عىل ما جيرى يف العامل من حتوالت دميقراطية ومقارنتها بأوضاعهم، والتعمل من 
جتارب الشعوب األخرى، اىل جانب مسامهة وسائل االتصال احلديثة ذاهتا يف إهناء حالة العزلة أو 
انفراد النظم السياسية االستبدادية بشعوهبا. فام حيدث يف أي بلد يعرفه العامل يف نفس اللحظة، وهو 

ما قيد إىل حد كبري حرية النظم االستبدادية يف قمع شعوهبا.
من أبرز تطورات الواقع السيايس واالجتامعي يف مرص والتي مهدت الندالع ثورة الشباب:   .١٤

وما  مرص  يف  االقتصادية  واحلرية  السوق  باقتصاديات  املرتبطة  خلصخصة  سيفاجر،  توحش  أوال:   
صاحبها من فساد فاجر، انعكس بشكل مبارش عىل تراجع دور الدولة يف ما تقدمه من خدمات 
وأشكال رعاية ومحاية يف جمال التعليم والصحة واإلسكان والتوظيف والرعاية االجتامعية.. الخ، وهو 

ما أدى إىل االتساع املتزايد لنطاق الفقر والكتل السكانية املهمشة.
ثانيا: رغم ذهاب النظام السيايس املرصي بعيدا يف جمال التحول إىل االقتصاد احلر إال أنه ظل جامدا   
وعاجزا عن إحداث التغريات املوازية يف بنيته التسلطية وإتاحة الفرصة لتمثيل سيايس متوازن لكل 
القوى االجتامعية، بل أنه يف انتخابات ٢٠١٠ الربملانية ختىل حتى عن دميقراطيته الشكلية من أجل مترير 
مرشوع التوريث، وجلأ إىل تزوير فاضح وفج استبعد مبوجبه كل القوى السياسية حتى تلك التي 
ال تتعارض مصاحلها اسرتاتيجيا مع توجهاته االقتصادية وترىض برشوطه املقيدة حلركتها السياسية 

واملهشمة لتأثريها، وهو ما زاد من حالة االحتقان السيايس.
ثالثا: حالة احلراك السيايس املتصاعد يف السنوات األخرية والتي تعكس يف احلقيقة رصاعا بني املجتمع   
من جهة والدولة والنظام السيايس من جهة أخرى حول إعادة ترسيم حدود املجال اخلاص ومحايته 
وحترير املجال العام من احتالل الدولة ؛ وقد شكل بروز حركة كفاية ٢٠٠٥ (التي قادها أبناء جيل 
السبعينيات املنتمني للطبقة الوسطى) حلظة فارقة نوعيا يف تطور الرصاع الدميقراطي يف مرص، خاصة 
وأهنا كانت التجربة امليدانية األوىل التي أتاحت للشباب املرصي النزول إىل الشارع واكتساب خربة 
التظاهر السلمي والصدام مع أجهزة األمن دفاعا عن مطالب التغيري الدميقراطي واملطالبة برحيل نظام 
مبارك؛ وهو ما فتح الباب واسعا أمام ممارسة ثقافة االحتجاج السلمي لكل فئات املجتمع املرصي، 
ورفع سقف املطالب السياسية واالجتامعية، مما شكل تدريبا ميدانيا طوال مخس سنوات شاركت 

فيه كل فئات املجتمع املرصي تقريبا.
ميكن   ٢٠١٠/٢٠٠٥ الفرتة  طوال  السلمية  االحتجاجات  وأشكال  سامت  حول  التفصيل  من  ملزيد    
الرجوع إىل: د. عامد صيام: خريطة االحتجاجات السلمية يف مرص، مؤرشات أولية عىل ختلق جمتمع 
مدين من نوع جديد منشورة يف كتاب: عودة السياسة، احلركات االحتجاجية اجلديدة يف مرص، 

حترير د. دينا شحاتة، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، ٢٠١٠.
هيتم  مواز  شبايب  جمتمع  إىل  االفرتايض  املجال  الشباب  حّول  كفاية  حركة  ظهور  ومع   ٢٠٠٥ منذ   .١٥
بالشأن العام ويناقش قضاياه مبنتهي احلرية؛ وهي احلوارات التي شارك فيها ماليني الشباب كام 

يشري اجلدول:
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أعداد املشاركنياملجال
 ٥٫١٤ مليون مستخدمعدد مستخدمي االنرتنت

١٦٠٠٠٠ مدونةعدد املدونات (يف ٢٠٠٨)

١٨٫٩٪ من إمجايل املدوناتنسبة املدونات السياسية (٢٠٠٨)

٥٣٫١٪نسبة الشباب (٣٠/٢٠سنة) بني املدونني

Facebook ٢٫٤ مليون مستخدمعدد مستخدمي

Facebook ٦٤٫٨٪نسبة الشباب (٣٠/١٩ سنة) بني مستخدمي

ملزيد من املعلومات انظر اإلعالم االلكرتوين يف مرص.. الواقع والتحديات تقارير معلوماتية صادرة   
عن مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء / فرباير ٢٠١٠

ميتلك الباحث قاعدة بيانات خاصة باملوقعني الكرتونيا عىل بيان حركة كفاية والذين اعتربوا أنفسهم   .١٦
من نشطائها تصل أعدادهم إىل ١٨٠٠٠ ناشط معظمهم من الشباب.

من هذه النامذج: احتاد البيطريني املظلومني / احتاد سيناء للعدالة واملساواة / احتاد حمامي اجليزة / احتاد   .١٧
معلمي اجليزة / االحتاد الطاليب احلر بجامعة املنصورة / اللجنة الشعبية حلقوق املواطن بشامل سيناء /
اللجنة الشعبية للحفاظ عىل البيئة يف دمياط / اللجنة الشعبية للدفاع عن ارض مطار إمبابة / الطالب 
الدستوري / السياسيني / املنرب  املعتقلني  عن  لإلفراج  الوطنية  طنطا / املبادرة  بجامعة  الدميقراطيون 

بال  وطن  يف  الطامعني  املدونني  الصحة / جتمع  يف  احلق  عن  الدفاع  حقوق / جتمع  بال  أطباء  جتمع 
قيود / مجاعة أطباء نفسيون حلامية املهنة / مجاعة املحامني الدميقراطيني / مجاعة صحفيون بال حقوق /
املعلمون  التغيري / حركة  اجل  من  وفنانني  أدباء  القاهرة / حركة  جامعة  حقيلطالب  حركة 
من  شباب  ابريل / حركة   ٦ شباب  شايفينكم / حركة  حدود / حركة  بال  بيطريون  األحرار / حركة 
التعذيب / ضد  مرصيون  غاضبون / حركة  التغيري / حركة  اجل  من  صحفيون  التغيري / حركة  اجل 
حركة مرصيون ضد التمييز / حركة مرصيون ضد الفساد / حركة معلمون بال نقابة / حركة املقاومة 
سيناء / حركة  لبدو  نعيش  ودنا  الغالء / حركة  ضد  مواطنون  حلوان / حركة  بجامعة  الطالبية 
الفساد / رابطة  ضد  حمامون  املحلة / رابطة  عامل  مرص / رابطة  عاطيل  التوريث / رابطة  ضد  وفديون 
حمرري التعليم / رابطة معلمون بال وطن / جلنة أطباء ضد التلوث / جلنة املطالبة باإلفراج عن إرساء 
ورفاقها / جلنة تقيص احلقائق حول االنتهاكات املرتبطة بانتخابات احتاد الطلبة  / ملتقى الدفاع عن 

سجناء حرية الرأي وحقوق اإلنسان / منتدى آفاق اإلصالح الدستوري.
للحشد  كأداة   Facebook استخدام عىل  امليداين  التدريب  هذا  جسدت  التي  املبادرات  أبرز  من   .١٨

والتعبئة السياسية:
 ٢٣ منذ  مرص  تعرفها  دعوة  أول  كان  والذي   ٢٠٠٨ ابريل  يف  العام  لإلرضاب  الدعوة   .١
عنها  ونتج  مرص  يف  الصناعية  القالع  أكرب  إحدى  املحلة  عامل  هلا  واستجاب  يوليو١٩٥٢ 
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أنشطتها  استمرت  والتي  ابريل   ٦ حركة  وهي  الشبابية  احلركات  أبرز  إحدى  تأسيس 
إىل  تشكيالهتا  وامتدت  ومتنوعة  جديدة  وبأشكال  الفرتة  تلك  طوال  الشبابية  االحتجاجية 

مرص. حمافظات  معظم 
جمموعة كلنا خالد سعيد عىل Facebook التي تشكلت سنة ٢٠١٠ يف أعقاب مقتل الشاب   .٢
خالد سعيد باإلسكندرية عىل يد رجال األمن، وخاضت محلة واسعة يف مواجهة التعذيب ومن 
أجل حماكمة القتلة ونظمت عرشات الفعاليات امليدانية التي شارك فيها مئات الشباب يف العديد 

من حمافظات مرص وبأشكال احتجاجية سلمية جديدة ومتنوعة.
جمموعة دعم الربادعي التي دعت إىل حشد اجلامهري الستقباله عند عودته إىل مرص كرمز للتغيري   .٣
ونجحت يف ذلك إىل حد كبري، كام تطورت أنشطتها بعد ذلك لقيادة محلة التوقيع الشعبي عىل 

وثيقة مطالب التغيري وقع عليها نحو مليون مواطن.
اإلجرامية  والعنارص  واجليش  الرشطة  رجال  مع  الدامية  املواجهات  أبرز  إىل  التايل  اجلدول  يشري   .١٩
ومليشيات اإلخوان والعنارص املنتمية جلامعة حازم أبو إسامعيل، والتي كانت يف جوهرها حماوالت 
جادة لقمع إرادة شباب الثوار، وكلها متت بعد تنحى مبارك ويف ظل حكم املجلس العسكري 

وحكم الرئيس مرسى من بعده:

الضحايا اجلهة التي اعتدت عىل الشبابتارخيه االعتداء 
١١٤٠مصابًاعنارص إجرامية + الرشطة العسكرية ٢٠١١/٦/٢٨أحداث البالون 

شهيد + ٢٣١ عنارص إجرامية يف محاية اجليش٢٠١١/٧/٢٣أحداث العباسية 
مصابًا

أحداث السفارة 
اإلرسائيلية

٥ شهداء + ١٠٤٩ اجليش + الرشطة٢٠١١/٩/١
مصابًا

٢٨ شهيدًا + قوات اجليش والرشطة العسكرية ٢٠١١/١٠/٩أحداث ماسبريو
٣٢١ مصابًا

أحداث حممد 
حممود

٤١ شهيدًا + قوات اجليش + الرشطة ٢٠١١/١١/١٩
آالف املصابني

أحداث جملس 
الوزراء 

١٧ شهيدَا + قوات اجليش + الرشطة ٢٠١١/١٢/١٦
٩٠٠ مصاب

أحداث إستاد 
بورسعيد

عنارص إجرامية يف محاية رجال ٢٠١٢/٢/١
الرشطة

٨٤ شهيدًا + 
مئات املصابني

أحداث وزارة 
الداخلية 

١٢ شهيد ًا الرشطة + اجليش٢٠١٢/٢/٣
+ املئات من 

املصابني
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الضحايا اجلهة التي اعتدت عىل الشبابتارخيه االعتداء 
أحداث وزارة 
الدفاع والعباسية

١١ شهيد ًا اجليش + عنارص إجرامية٢٠١٢/٥/٢
+٢٠٠ مصاب 

٨ شهداء + ٦٤٤ مليشيات اإلخوان٢٠١٢/١٢/٥أحداث االحتادية 
مصابً ا + ١٣٤ 

معتقل ًا

أحداث الذكرى 
الثانية لثورة يناير

منذ٢٠١٣/١/٢٥–
٢٠١٣/٢/٩

الرشطة + عنارص جمهولة يقال إهنا 
تنتمي ألجهزة األمن الرسية او 

ميلشيات اإلخوان

٥٧ شهيدا يف 
مدن بورسعيد/

السويس/
اإلسامعيلية/
القاهرة + 

٣٦٤ مصابا يف 
بورسعيد/

أعداد الشهداء واملصابني جاءت يف إعالنات وزارة الصحة الرسمية وتقارير جلان تقيص احلقائق لنقابة   
املحامني اخلاصة بأحداث بورسعيد والعديد من تقارير املنظامت احلقوقية، ومجعت مبعرفة الباحث.

للثورة  انحيازهم  أعلنوا  الذين  القدم  كرة  أندية  مشجعي  روابط  هي  االلرتاس:  روابط  شباب   .٢٠
ومشاركتهم فيها أثناء الدعوة إليها عىل شبكة التواصل االجتامعي فايسبوك، ولعبوا دورا بارزا يف 
إهناك رجال األمن املركزي وإرباك تكتيكات أجهزة األمن يف مواجهة املحتجني يوم ٢٥ يناير وحتى 
مجعة الغضب يوم ٢٨ يناير، مبا هلم من خربات يف التعامل مع أجهزة األمن، اكتسبوها من شغب 
املالعب، باإلضافة المتالكهم خربات تنظيمية جيدة من خالل هذه الروابط مكنتهم من احلشد 

والتعبئة والتوجيه املنظم عىل عكس املجموعات الشبابية األخرى األكثر تسييسا.
يف داللة واضحة عىل اهلبوط مبستوى الرصاع السيايس اىل حالة الثأر واالنتقام الشخيص شهدت   .٢١
شوارع كل حمافظات مرص محلة واسعة من رسوم اجلرافتى وكتابة الشعارات عىل اجلدران قام هبا 
شباب االلرتاس وذلك قبل ٣ أسابيع من صدور أحكام القضاء يف قضية مقتل شباب االلرتاس 
يف بورسعيد يوم ٢٦ يناير ٢٠١٣ كان ابرز شعاراهتا الدم بالدم ،القصاص او الفوىض، كام 
الضحايا  االشتباكات ووقوع العديد من  االحتجاجات التي شهدت الكثري من  نظموا عرشات 
مرتو  وحركة  والكباري  الطرق  قطع  مثل  الفوىض  إثارة  حماوالت  بل  ومصابني،  قتىل  بني 

األنفاق.
ال يبدو هذا التوجه واضحا فقط من تكرار املجازر التي دبرت للشباب عىل امتداد العام االول منذ   .٢٢
اندلعت الثورة، ولكن ايضا من نوعية التعذيب وأشكال اإلهانة التي يتعرض هلا الشبان والفتيات 
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الذين يتم اعتقاهلم أثناء االحتجاجات او خطفهم من الشوارع وتعذبيهم، او إلقاء القبض عليهم من 
منازهلم. وهي املامرسات التي يتورط فيها رجال الرشطة العسكرية، وأجهزة أمن رسية ال يعرف احد 
هويتها حتى اآلن، تطور األمر مع بدايات عام ٢٠١٣ إىل اختطاف النشطاء املعارضني واحتجازهم 
وتعذبيهم إىل حد املوت يف معسكرات األمن املركزي او من قبل ميلشيات اإلخوان وإلقائهم يف 
بالتيار  الناشط  اجلندي  حممد  الشاب  الشهيد  مع  حدث  كام  املستشفيات  أبواب  عىل  او  الشوارع 
الشعبي، والناشط العاميل حممد مجال من املحلة، بل ومتت عمليات اغتيال متعمدة من أفراد جمهولني 
خالل بعض املظاهرات السلمية لعدد من النشطاء البارزين بصفحاهتم املناهضة جلامعة اإلخوان مثل 
حممد كريستي أدمن مؤسس صفحة (إخوان كاذبون)؛ وجابر جيكا أدمن صفحة (ال لإلخوان)، 

وعمر سعد الناشط بالتيار الشعبي.
متت عملية استبعاد الشباب عن املشاركة يف العملية السياسية السلمية والدميقراطية حتى ال تتاح هلم   .٢٣
فرصة حتقيق مطالب الثورة والنفاذ إىل مواقع مؤسسات الدولة؛ وذلك عرب عدة آليات كان أبرزها:

الوطن  مستقبل  حول  حوارات  أي  من  بينهم  الفاعلة  والقيادات  املجموعات  واستبعاد  هتميش   .١
واالئتالفات  التجمعات  عرشات  اصطناع  إىل  األمر  وصل  بل  االنتقالية،  املرحلة  خريطة  او 
واحلركات الومهية من قبل املجلس العسكري وأجهزة األمن ودعوهتا للحوار الذي استهدف يف 

احلقيقة دعم املجلس العسكري وخمططاته..
إصدار قانون تأسيس األحزاب الذي يتضمن رشوطا تعجيزية (مالية / وتنظيمية) حتول متاما دون   .٢
قدرة هؤالء الشباب عىل تأسيس أحزاب سياسية تعرب عنهم. والبعض الذي جاهد يف هذا االجتاه 
استنفد كل موارده املتواضعة عىل االنتخابات الربملانية ويف مساعي التأسيس القانوين للحزب ومل 

يتح له أي وقت للعمل وسط اجلامهري او حتى التحضري حلملة انتخابية.
إصدار املجلس العسكري لقانون جديد جيرم اإلرضاب والتظاهر.  .٣

إصدار قانون انتخابات معيب اعتمد الدوائر االنتخابية الكبرية بحيث مل يتح للشباب املنضم   .٤
ألحزاب فقرية او حتى املستقلني منهم تنظيم محلة انتخابية حقيقية حتتاج إىل عدة ماليني من 
اجلنيهات، بينام توفرت موارد مالية ضخمة لقوى اإلسالم السيايس والقوى السياسية التقليدية.

وهو القانون ذاته تقريبا الذي أقر بعد الدستور اجلديد.
إطالق محلة دعاية سوداء قادها بعض جنراالت املجلس العسكري ووظفت كل اآللة اإلعالمية   .٥
اململوكة للدولة من تلفزيون  /  إذاعة / صحف، هدفها تلطيخ سمعة الثوار الشباب، خاصة أبرز 
أمريكية،  أموال  وتلقي  للخارج  العاملة  بحجة  وذلك  كفاية؛  ابريل،   ٦ حركة  مثل  جتمعاهتم 
والتدريب عىل إثارة الفوىض يف رصبيا، بغية إضعاف تأثريهم وعزهلم عن اجلامهري. وهى احلملة 
التي طالت منظامت املجتمع املدين التي سامهت بدور كبري يف دعم شباب الثورة خاصة املنظامت 
احلقوقية التي كشفت عن االنتهاكات وجرائم القتل التي ميارسها العسكر ضد شباب الثورة مث 
امتدت احلملة لتشمل اهتام كل املحتجني يف ميدان التحرير بأهنم بلطجية وأهنم ليسوا هم الثوار 
السلفية  التيارات  عىل  املحسوبة  الدينية  القنوات  ختوضها  مازالت  التي  احلملة  وهي  احلقيقيني؛ 

.٢٥ ينايرو احلافظو الناس ومجاعة اإلخوان مثل قناة
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السيايس  اإلسالم  مجاعات  داخل  التطهري،  عمليات  تشبه  التي  الفرز  عمليات  بدأت  ذلك  إىل   .٦
خاصة اإلخوان، مستهدفة عزل / فصل / استبعاد كل القوى الشبابية التي انحازت للثورة؛ وهو 
ما أدى إىل خروج الكثري من شباب اإلخوان الذين شاركوا يف الثورة خاصة من أبناء احلرض 
والذين كان بإمكاهنم الضغط عىل القيادات التقليدية لفك ارتباطها باملجلس العسكري ( ومنهم 
لرئاسة  وترشح  اجلامعة  من  فصل  والذي  السابق  اإلرشاد  مكتب  عضو  الفتوح  أبو  املنعم  عبد 
اجلمهورية وأسس حزب مرص القوية؛ مجاعة الشباب التي شكلت حزب التيار املرصي الذي 
انضم إىل حتالف الثورة مستمرة اليساري يف االنتخابات الربملانية؛ جمموعات أخرى انضمت 
الدعوة من باب  والذي دخل جمال  الداعية عمرو خالد  أسسه  الذي  إىل حزب مرص املستقبل 

االنتامء لإلخوان. 
عىل الرغم من تعدد التشكيالت الرسمية بعد التنحي، وحق املجلس العسكري يف تعيني ١٠   .٧
نواب للربملان، مث رئيس اجلمهورية يف تعيني ٩٠ عضوا مبجلس الشورى، وتأسيس صندوق 
قيادات  وتغيري  استشاري،  جملس  وإقامة  الشهداء،  ارس  ورعاية  الثورة  جرحى  لرعاية  قومي 
الصحف احلكومية، إال أن كل تلك املؤسسات استبعد منها بشكل كامل كل الشباب الذين 
انحازوا اىل الثورة ومطالبها. ويف ظل سلطة الرئيس مرسى مت استدعاء العنارص االخوانية لشغل 

العديد من املواقع التنفيذية يف جهاز الدولة يف ظل ما يعرف بأخونة الدولة.
مالحقة العديد من نشطاء الثورة من الشباب بالقضايا واالعتقال والتقدمي للمحاكامت العسكرية   .٨
التي أصدرت أحكامها بالسجن ملدد متفاوتة ضد أكثر من ١٢٠٠٠ شاب. ووصلت املالحقات 
إىل اعتقال األطفال حيث ألقي القبض عىل أكثر من ١٤٠ طفًال يف االحتجاجات التي صاحبت 
واإلسكندرية وتعرض معظمهم لعمليات تعذيب  الذكرى الثانية للثورة من حمافظات القاهرة 

(ملزيد من التفاصيل ميكن مراجعة جريدة التحرير أيام ٦، ٧ فرباير ٢٠١٣)
خالل فرتة حكم املجلس العسكري مت اصطناع ومتويل جتمعات حتت أسامء ذات داللة سياسية   .٩
مثل األغلبية الصامتة ،ابناء مرص الرشفاء وغريها لتنظيم احتجاجات موازية الحتجاجات 
الثوار. ورغم هزال هذه االحتجاجات وحمدودية جتمعاهتا إال أنه يتم تغطيتها إعالميا لإلحياء بأن 
الثوار ال ميثلون مبا يطالبون به غالبية الشعب املرصي، وأصبح هناك يف مواجهة ميدان التحرير 
ميادين أخرى مضادة تتجمع فيها هذه املجموعات مثل ميدان مصطفى حممود، ميدان العباسية، 
ميدان روكيس. مث تطور األمر يف ظل حكم الرئيس مريس لتنظيم مليونيات إسالمية يف مواجهة 

الثوار.
املسامهة  يف  أثره  الثورة  لشباب  السياسية  اخلربة  لقلة  باإلضافة  وتكامله  املخطط  هذا  لتنامي  وكان   

بدرجة كبرية يف تزايد عزلتهم عن قطاعات كبرية من املجتمع كانت مساندة هلم.
عىل سبيل املثال ترصحيات املهندس عاصم عبد املاجد، املتحدث اإلعالمي للجامعة اإلسالمية، التي   .٢٤
جاء يف بعضها هناك حتالف بني بعض رجال األعامل وبقايا النظام السابق وبعض احلركات الثورية 
مثل ٦ أبريل وكفاية واالشرتاكيني الثوريني؛ واهلدف منه إشاعة الفوىض وهدم الدولة (٥/ ٢/ ٢٠١٢ 

املرصي اليوم
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عىل سبيل املثال ترصحيات عاصم عبد املاجد القيادي واملتحدث اإلعالمي للجامعة اإلسالمية، التي   .٢٥
دعا فيها مجيع القوى السياسية إىل التصدي ألي مظاهر وترصفات خترج عن الرشعية،مضيفا إننا 
ال نريد الوقيعة بني اجليش والشعب؛ متهًام شباب الثورة بأهنم يريدون رسقة الثورة وخراب البلد 
ولن نسمح هلم باالستمرار أكثر – انظر خطبة عاصم يف مؤمتر مبسجد الفتح ٦/٢٢/ ٢٠١١ – بوابة 
جريدة الرشوق االلكرتونية – او اهتامه شباب الثورة بأهنم شكلوا مجاعات فوضوية حاولت رشاء 
متفجرات من حماجر إدفو بأسوان إلثارة الفتن والفوىض؛ وذلك يف مناسبة استعداد شباب الثورة من 
القوى املدنية لالحتفال بذكرى مرور عام عىل ثورة ٢٥ يناير. وشدد عبد املاجد، يف مداخلة هاتفية 
مع برنامج احلياة اليوم التلفزيوين، عىل أن نواب اجلامعة يف الربملان اجلديد، سيستخدمون حق الدفاع 
الرشعي ضد من حياول منعهم من دخول جملس الشعب. (٢٢ يناير ٢٠١٢ بوابة جريدة الرشوق) 
ويف ترصيح آخر أكد أن اجلامعة اإلسالمية لن تشارك يف املليونية التي دعا إليها شباب التحرير تنديدًا 
املتظاهرين، قائًال: ولو حصل أي عنف أو تداعيات يف املليونية  مبامرسات القوات املسلحة ضد 
واجليش ما قدرش يسيطر عىل التحرير، اجلامعة اإلسالمية هي اليل ح.تطهره من البلطجية املوجودين 

فيه والتي تقود االشتباكات هناك اليوم السابع، ٢١ ديسمرب ٢٠١١.
من املامرسات الواضحة يف هذا املجال ما قام به شباب مجاعة اإلخوان يف مليونية يوم اجلمعة التي   .٢٦
من  الثورة  شباب  مبنع  قاموا  حيث  مبارك،  بتنحي  احتفاال  القرضاوى  يوسف  الشيخ  فيها  صىل 
التيارات األخرى من الصعود للمنصة الرئيسة يف امليدان، مستخدمني يف هذا قدرا واضحا من الغلظة 
واخلشونة، او صدامهم واشتباكهم مع شباب القوى املدنية يف ميدان التحرير أثناء تظاهرات الذكرى 
األوىل للثورة، او جلوء اجلامعة إىل توفري بضعة مئات من شباهبا املدربني كحراسة خاصة حلامية أعضاء 
او  إليه  الثورة  شباب  وصول  ملنع  افتتاحه  يوم  الربملان  أمام  احتشدوا  والذين  إليها  املنتسبني  الربملان 
التظاهر أمامه. وكذلك قيام املئات من شباب اإلخوان باالعتداء عىل شباب القوى املدنية يف مجعة 
كشف احلساب مبيدان التحرير التي نظمتها هذه القوى املدنية مبناسبة مرور ١٠٠ يوم عىل توىل د. 
مريس منصب الرئاسة وفشل خطته حلل مشاكل املرور واخلبز واألمن والقاممة والوقود، والتي قارب 
عدد املصابني فيها ٢٠٠ مصاب وفقا للترصحيات الرسمية، كام حاول اإلخوان فيها الربوز بشكل 

.حرية.. عدالة.. مريس وراه رجالة واضح كقوة صدام وردع من خالل شعارهم
وأخريا قيام مليشيا اإلخوان بشكل واضح وعلني باهلجوم عىل الشباب املعتصم امام قرص االحتادية،   
عليهم  والقبض  احرتايف  بشكل  وتعذبيهم  ورضهبم  املعتصمني  خيام  وحرق  مريس،  الرئيس  مقر 

واستجواهبم. وقد راح ضحيتها ٨ شهداء وأكثر من ٦٦٤ مصابًا. 
من ذلك فتوى الشيخ حممود شعبان أحد شيوخ السلفية واألستاذ بجامعة األزهر عىل قناة احلفاظ   .٢٧
التلفزيونية الدينية (املرصي اليوم / التحرير ٧، ٨ فرباير ٢٠١٣) والتي أهدر فيها دم د. حممد الربادعي، 
ومحدين صباحي قادة جبهة اإلنقاذ والتيار الشعبي... وفتوى الشيخ أسامة قاسم مفتي تنظيم اجلهاد 

(٢٠١٣/٢/٨ جريدة املرصي اليوم).
بالنسبة لإلخوان سنجد أن الرموز الرئيسية يف مكتب اإلرشاد والتي تسيطر عىل أهم مواقعه، وعىل   .٢٨
منتصف  يف  قطب  سيد  قاده  الذي  املسلح  الرسي  التنظيم  يف  أعضاء  كانوا  احلايل،  املرشد  رأسهم 
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الستينيات وقضوا سنوات طويلة يف السجون وينتمون مجيعا ملا يعرف بالتيار القطبي األكثر تشددا. 
بجامعة  اجلامعة  شباب  فيها  قام  التي  األزهر  مليشيات  قضية  إىل  نشري  أن  هنا  فيكفي  شباهبم  أما 
األزهر بتنظيم عرض شبه عسكري للرياضات العنيفة يف ديسمرب ٢٠٠٦ وهم ملثمون ويرتدون زيا 
موحدًا بساحة جامعة األزهر مما دفع النظام اىل التعامل معهم بقسوة وتقدمي عدد من رموز اجلامعة 
 ،ميليشيات طالب األزهر للمحاكمة يف القضية رقم ٩٦٣ حرص أمن دولة عليا، املعروفة بقضية
والتي ألقي القبض فيها عىل نحو ١٤٠ متهًام من مجاعة اإلخوان املسلمني، عىل رأسهم حممد خريت 
والوزير  اإلرشاد  مكتب  عضو  برش،  عيل  حممد  والدكتور  اجلامعة،  ملرشد  الثاين  النائب  الشاطر، 
احلايل، وحسن مالك، وبينهم نحو ٩٧ طالبًا بجامعة األزهر؛ كذلك ما أشيع أخريا عن الفرقة ٩٥ 
وهي إحدى الفرق العسكرية لإلخوان والتي أشار إليها وزير الشباب االخوانى احلايل أسامة ياسني 

يف بعض احاديثة (جريدة الوفد٢٠١٣/١/١١)
مقتل  منذ  العنف  تنظيامت  قيادة  يف  مبارش  بشكل  تورطوا  فقد  االسالمية  اجلامعة  قادة  معظم  أما   
والتسعينيات التي صدرت فيها  الثامنينيات  السادات مرورا مبئات من جرائم العنف املسلح طوال 
ضدهم أحكام بالسجن واإلعدام، وكانت موجهة ضد األقباط ورموز األدب والثقافة من التيارات 

الليربالية ومنهم نجيب حمفوظ وفرج فوده.
أما بالنسبة للجامعات السلفية فسنجد عىل سبيل املثال ترصحيًا للشيخ سليامن أبو أيوب مؤسس   
اجلامعة السلفية بسيناء، أعلن فيه إنشاء جلنة لرد املظامل، بعد إخفاق جلنة احلكومة؛ وذلك للحكم 
بني سكان سيناء حتى لو تطلب األمر استخدام القوة عن طريق عدد من شباب الدعوة املنضمني 
إليها وترتاوح أعدادهم بني ٥ و٦ آالف كلهم مسلحون، مضيفا أن اللجنة مكونة من مخسة أفراد 
سيتولون فض املنازعات، وهناك جلنة عليا نطلق عليها جلنة احلكامء وتتكون من ١٠ أعضاء من كبار 
السن يتولون فض املنازعات إذا فشلت اللجنة األويل يف ذلك.جريدة صوت األمة: ١٨/ ٢٠١١/٨. 
هذا باإلضافة إىل دعوة القوى السلفية إىل إنشاء مجاعة األمر باملعروف والنهى عن املنكر وإعالهنا 

منح راتب شهري للشباب املنضم للجامعة يصل اىل ٥٠٠جنيه.
تشري الشهادات املوثقة لعمليات التعذيب التي نفذهتا ميليشيات اإلخوان لعنارص شباب الثورة املنتمى   .٢٩
للقوى املدنية والذين مت احتجازهم أثناء أحداث قرص االحتادية، ومجعة رد الكرامة أمام مقر اجلامعة 
الرئييس باملقطم إىل حالة شديدة القسوة من ممارسات التعذيب الوحشية للمحتجزين والتي تعكس 

كراهية ال حمدودة.
يف املظاهرة املليونية التي نظمها اإلسالميون يف ٢٩ /٧/ ٢٠١١ والتي عرفت بجمعة كندهار، وكانت   .٣٠
نوعا من استعراض القوى لتيار اإلسالم السيايس، والتي أطلقت فيها الشعارات الرافضة ألي حديث 
واملالحدة  الكفار  ضد  للجهاد  الدعوة  اإلسالم،بجانب  عىل  خروجًا  باعتباره  املدنية  الدولة  عن 
واألحزاب  والليربالية  كالدميقراطية  املستوردة  البدع  عن  ويتحدثون  اإلسالم  عىل  خيرجون  الذين 
واالنتخابات والعياذ باهللا ! كانت الكتلة الرئيسية للمتظاهرين يف ميدان التحرير من أبناء الريف 
نسبة  كانت  والذين  البحري  والوجه  الصعيد  حمافظات  من  األتوبيسات  مبئات  حشدهم  مت  الذين 

كبرية منهم تزور القاهرة رمبا ألول مرة يف حياهتا.
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مؤرش آخر عىل االعتامد عىل حشد شباب التيار االسالمى من أبناء القرى ما متخضت عنه أحداث   
العنف يوم مجعة كشف احلساب ٢٠١٢/١٠/١٢ من حرق أتوبيسني تابعني لإلخوان مت استخدامهام يف 

نقل شباب اإلخوان من خارج القاهرة.
من هذه احلامقات او األخطاء السياسية عىل سبيل املثال: االنجرار وراء حماوالت التظاهر واقتحام   .٣١
السفارة اإلرسائيلية؛ الدعوة لالعتصام الدائم مبيدان التحرير؛ التوجه لوزارة الدفاع والتظاهر أمامها؛ 

تعطيل خطوط القطارات او الطرق، االعتصام واهلجوم عىل قرص االحتادية.
من األمثلة عىل ذلك ابتذال فكرة االعتصام واملليونيات، او الدعوة لإلرضاب العام والعصيان املدين   .٣٢

دون وجود رشوط موضوعية تسمح بتنفيذه.
ميكن مالحظة ذلك بوضوح من خالل التقلص املستمر يف أعداد املستجيبني لدعوات جبهة اإلنقاذ   .٣٣
للتظاهرات املناهضة لسيطرة اإلخوان عىل احلكم والتي ترفع شعار إسقاط النظام عرب االحتجاجات 
التي بدأت منذ ٢٥ يناير ٢٠١٣، ومازالت مستمرة لألسبوع الثالث عىل التوايل، او من خالل اعتصام 

ميدان التحرير الذي بدأ منذ إقرار االستفتاء عىل دستور اإلخوان.
يف هذا السياق مت استدعاء تسجيل تلفزيوين قدمي ألبرز الدعاة اإلسالميني وهو الشيخ الراحل حممد   .٣٤
متويل الشعراوى حتت عنوان الثائر احلق، وإذاعته بشكل متكرر للتأكيد أن آفة الثائر أنه يظل ثائرًا 
بينام الثائر احلق هو من يثور من أجل هدم الفساد وليس عقاب الفاسدين، من أجل رد الظمل عن 
املظلومني وليس عقاب الظاملني. وعىل الثائر احلق بعد هدم الفساد ورد الظمل أّال يركز اهتاممه عىل 
املظلومني فقط دون الظاملني، بل عليه أن يشملهام برعايته وذلك هبدف أن يعود األمن واالستقرار 

.!!للبالد، حتى ال يقال إنه قام ضد طائفة بل ضد ظمل طائفة
الرئايس  املرشح  أنصار  من  السلفية  املجموعات  شعارات  بعض  السياق  هذا  يف  الواضح  النموذج   .٣٥
املستبعد حازم صالح أبو إسامعيل والتي هددت باللجوء اىل العنف: يا مشري أتمل أتمل لنخليها دم يف 

عىل اجلنة راحيني شهداء باملاليني ،دم
ميكن مالحظة ذلك بشكل واضح يف العديد من االنشقاقات التي طالت مجاعة اإلخوان والتي أثرت   .٣٦
عىل متاسكها (خروج مجاعة كبرية لتأييد عبد املنعم أبو الفتوح / ومجاعة أخرى لتأسيس حزب التيار 
املرصي / انشقاق ومتيز جمموعة سلفّيي كوستا عىل سبيل املثال عن جممل جسم التيار السلفي / خروج 
حزب  هو  جديد  يساري  حزب  تأسيس  عملية  يف  وانخراطها  التجمع  حزب  من  الفاعلة  العنارص 
التحالف الشعبي / بروز خالفات واضحة بني مواقف شباب الوفد وقيادته التقليدية. وحتى حماوالت 
بناء األحزاب اجلديدة طالتها نفس احلالة حيث انشق حزب النور السلفي وخرج منه حزب الوطن 
بزعامة رئيس حزب النور د.عامد عبد الغفور، أما حزب الدستور بقيادة د. حممد الربادعي فقد 
تعرض لرصاع جييل وصل إىل حد اعتصام بعض شباب احلزب داخل مقراته احتجاجا عىل تركيب 

القيادة وهنجها يف عملية بناء احلزب.
هناك العديد من املؤرشات عىل ذلك منها السيطرة عىل املؤسسات الصحفية القومية ووضع املوالني   .٣٧
الفن  عىل  الشديدة  الكتابة / واحلملة  من  الصحف  كتاب  كبار  بعض  قمتها / ومنع  يف  لإلخوان 
والفنانني / وتولية وزارة اإلعالم ألحد كوادر اإلخوان وكذلك وزارة الشباب ووزارة القوى العاملة 
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النقايب  والتنظيم  شباب)  مركز   ٤٠٠٠ من  (اكثر  الشباب  مراكز  عىل  اإلخوان  سيطرة  باب  لفتح 
للعامل / وما جاء يف الدستور اجلديد مما يقّلص حرية النرش والتعبري / وإنشاء مليشيات الكرتونية اخوانية 
تقوم بالتعريض والتشهري بكل معارض او منتقد لإلخوان / حمارصة مدينة اإلنتاج االعالمى والتلويح 
الثورة / ومطاردة  ألحداث  تؤرخ  التي  اجلرافيتي  رسوم  إزالة  املعارضة،  الفضائيات  بغلق  والتهديد 
اإلعالميني والصحفيني بالبالغات. فقد ذكرت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، أن عدد 
الدعاوى التي مت رفعها ضد اإلعالميني، بتهمة إهانة الرئيس، يف عهد الرئيس حممد مريس، بلغ 

أربعة أضعاف مثيالهتا عىل مدار فرتة حكم الرئيس املخلوع حسني مبارك.
صدر يف ٢٢ نوفمرب ٢٠١٢ وتسبب يف موجة احتجاجات ضخمة.  .٣٨

صدر يف ٢٧ يناير ٢٠١٣ مصاحبا االحتجاجات التي نظمت يف الذكرى الثانية لثورة يناير، واحتجاجا   .٣٩
عىل األحكام الصادرة بإحالة أوراق ٢١ من أبناء بورسعيد املتهمني يف قضية قتل مشجعي النادي 

األهيل إىل املفتي الستطالع الرأي يف إعدامهم 
املرصي اليوم ٢٠١٢/٩/٩ ترصحيات لوزير العدل يف احلكومة التي شكلها مرسى برئاسة هشام قنديل.  .٤٠

راجع ترصحيات رئيس الوزراء املنشورة يف جريدة املرصي اليوم يف ٢٠١٢/١٢/٣٠، ونص مرشوع   .٤١
القانون املنشور يف جريدة اإلخوان االلكرتونية يف التاريخ نفسه.

 !بالقانون تصفية املجتمع املدين راجع البيان الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان  ٤٢
عىل حكومة د. مريس أن تسحب مرشوعها لتأميم النشاط األهيل الصادر يف ٢٠١٣/٢/٦ بخصوص 
القيود  من  احلقوقية  املنظامت  وموقف  العدل  بوزارة  القانون  مرشوع  حول  دارت  التي  املناقشات 

الواردة يف مرشوع القانون.
ميكن مالحظة هذا األمر بشكل واضح من خالل تزايد جرعة العنف يف االحتجاجات التي تبدأ غالبا   .٤٣
سلمية وتنتهي بصدامات تستخدم فيها قنابل املولوتوف، وإشعال احلرائق. وأخريا ظهور مجاعات 
البالك بلوك Black Block عىل صفحات التواصل االجتامعي ويف االحتجاجات السلمية بأقنعتها 
بشكل  اإلخوان  ومليشيات  الرشطة،  عنف  مواجهة  يف  الدفاعي  العنف  الستخدام  داعية  السوداء 

خاص بعد اعتدائهم السافر عىل املتظاهرين السلميني أمام قرص االحتادية.
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فؤاد السعيد*

مقدمة
عن  للتعبري   العريب االستثناء  نظرية  السياسية  الدراسات  عرفت  طويلة  لسنوات 
استعصاء هذه املنطقة من العامل عىل موجات التغيري الدميقراطي – ثورًة أو سلًام – تلك 
التحول  عرفت  اإلسالمية  آسيا  حتى  الالتينية.  وأمريكا  الرشقية  أوربا  اجتاحت  التي 
العريب  االستثناء  بنهاية  العامل  استبرش  عامني  منذ  اخلاصة.  بطريقتها  وإن  الدميقراطي، 
وبداية الربيع، ولكن التطورات التالية كشفت تدرجييًا أدوار اجليش والطائفية والقبلية 
كمعوقات أمام ازدهار الدميقراطية خاصًة يف اليمن وليبيا مث سوريا، وخالل املراحل 
االنتقالية بعد االنتفاضات الثورية يف دول املنطقة، ظهرت احلركات اإلسالمية كمعوق 
إضايف يف نظر البعض، وكموجه ثقايف ملسار الربيع العريب يف نظر البعض اآلخر. دفع 
االستثناء  بانتهاء  مترسعة  هنائية  أحكام  إصدار  قبل  احلذر  لتوخى  املحللني  كله  هذا 

 .العريب

باحث باملركز القومى للبحوث االجتامعية واجلنائية بالقاهرة، مهتم بدراسات الثقافة السياسية.  *
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ُاعتربت تونس خارج السياق – نسبيًا – نظرًا حلداثة بنيتها املجتمعية التي تأثرت 
بأوروبا أكثر من غريها؛ نخبة حديثة وجمتمع مدين قوى وحركة عاملية وطالبية منظمة 
الدميقراطية  الستيعاب  أقرب  جتديدية  إسالمية  حركة  واألهم  الدولة،  عن  ومستقلة 
مقارنة بغريها يف املنطقة، إضافة جليش غري ضالع يف احلياة السياسية. حتى القيادات 
األمنية لدولة بن عيل البوليسية أظهرت حداثًة من نوع ما، متثلت يف رسعة تقبلها 
املعتمدة  العاملية  للوصفة  أقرب  مسار  ضمن  األمنية  لألجهزة  حقيقية  هيكلة  إلعادة 

للعدالة االنتقالية.
يف املقابل، ظهرت مرص كحالة وسط بني فرص الفشل والنجاح، بسبب وجود 
أطراف قوية سياسيًا ذات طموح باالنفراد بالسلطة؛ كاجليش يف مرحلة وكاإلخوان 
املسلمني حتى اآلن، وبسبب نوع من العداء األيديولوجي املعوق للتوافق بني اإلسالميني 
وأنصار الفكر املدين والعلامين. يفرس ذلك درامية الرصاع خالل املرحلة االنتقالية وتعقد 

سيناريوهات املستقبل يف البالد. 
بدا اجليش املرصي كتعبري عن حالة وسطية ال ختلو من االزدواجية؛ فال هو جيش 
بشار القاتل لشعبه وال هو جيش تونس املحايد، وعىل الرغم من أنه اضطر يف النهاية 
إىل تأكيد عدم رغبته يف االستمرار يف احلكم حتت وطأة صمود الشباب الثوري يف 
امليادين، إال أن وضعه الطبيعي وأدواره التارخيية جتعله ركنًا أساسيًا يف النظام السيايس، 
ولو بالتأثري عن بعد، كام أن موقع مرص واملخاطر عىل حدودها تعطيه وزنًا ال يستهان 
به يف صياغة سياستها اإلقليمية والدولية. كذلك اإلخوان الذين مل يكونوا قوة مثبطة 
للثورة كالتيار السلفي مثًال، إال أهنم مل يثبتوا كوهنم قوة مؤمنة بالدميقراطية يف املامرسة 
ملبدأ  واتباعهم  والقضاء  الدستور  امتهان  عىل  جتارسهم  بدليل  األقل،  عىل  اآلن  حتى 
املغالبة ال املشاركة ولسياسة أخونة الدولة منذ يومهم األول يف احلكم. أما الكتلة الثورية 
الشابة فمل جتد منذ بداية الثورة جمتمعًا مدنيَا وال معارضة سياسية قوية تسندها يف فرض 
مسار العدالة االنتقالية، وهو ما سمح للمجلس العسكري مث اإلخوان – أو لتحالفهام 
التهاون مع فلول  ن  عامني، تضمَّ طوال  متعرج  مسار  بالبالد يف  بالسري  املتوتر معاً – 
النظام السابق الستجالب دعمهم لالقتصاد املرصي املتهاوي، والتلكؤ يف إعادة هيكلة 
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حقيقية لألمن، حني أصبحت األولوية لقمع حركة االحتجاج الشبايب واجلامهريي التي 
رضبت معظم املحافظات املرصية خالل الشهور األخرية.

إرهاصات الثورة: جيل جديد يتشكل
خالل السنوات السابقة عىل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كانت كافة املؤرشات تشري إىل 
وصول األوضاع االقتصادية االجتامعية يف مرص إىل مستويات منذرة باخلطر، ووصول 
أيدي  يف  للثروة  املتزايد  الرتكز  نتيجة  السيايس  الفشل  مستوى  إىل  املتبعة  السياسات 
نخبة ضيقة فشلت يف أن تكون قاطرة للتنمية التي مل تصل عوائدها إىل الطبقات الدنيا 
والوسطي. ولكن رغم ذلك فإن الثورة مل حتدث بسبب فشل نخبة املعارضة السياسية 
القدمية – رغم دورها التارخيي يف التمهيد للثورة – يف الوصول بأعداد أنصار الثورة 
إىل مستوى الكتلة احلرجة القادرة عىل اقناع اجلامهري بالنزول إىل الشارع، وهو ما نجح 
فيه الثوار الشباب يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، ذلك أن الطبقة الوسطى حتديدًا حققت ما يشبه 
املعجزة خالل هذه السنوات الصعبة، إذ مل تتخل أبدًا عن تقاليدها الراسخة وأمهها 
هذه  من  جزء  واستفاد  أبنائها.  لتعليم  املحدودة  دخوهلا  من  األكرب  النسبة  ختصيص 
الطبقة من التحسن النسبي يف مؤسسات التعليم اخلاص، كام استفاد أبناؤها من تلك 
البنية االتصالية احلديثة التي مت انشاؤها أساسًا خلدمة قطاعات االقتصاد احلديث الذي 
كان قد بدأ يف مرص خالل السنوات األخرية من حكم مبارك. هذه البنية االتصالية 
وضعت هذا اجليل من الشباب عىل طريق الثقافة الدميقراطية احلديثة للعوملة، وشكلت 

منظومة قيمهم الثورية التي جتسدت سياسيًا يف خيار الثورة السلمية.
املرصي  املجتمع  بني  كبرية  وهوة  ثقة  أزمة  وجود  املؤرشات  من  العديد  كشفت 
– وخاصة قواه الشبابية – وبني املؤسسات السياسية واالجتامعية والثقافية الرسمية يف 
مرص. كان املجتمع املرصي قد مر مبرحلة طويلة من ضعف العمل التطوعي يف مؤسسات 
العمل األهيل، وضعف املشاركة السياسية بداية من عضوية األحزاب وانتهاًء باإلقبال 

عىل التصويت يف صناديق االنتخاب. 
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يف املقابل برزت مؤرشات عكسية خالل السنوات السابقة عىل الثورة مبارشة، 
أكدت حدوث حتول جوهري يف املشاركة االجتامعية مث السياسية لدى قطاعات من 
الشباب ومتثل ذلك يف ظهور مناذج جديدة من منظامت املجتمع املدين التي استجاب 
هلا مئات األالف من الشباب؛ سواء يف جمال العمل االجتامعي اخلريي أو يف املجال 
الثقايف وكذلك روابط الرتاس كرة القدم. يف هذا السياق املجتمعي اجلديد ولدت 
جديدة نشطة  مهمة  مفاجئ وأكدت بروز طبقة  جديدة جتلت بشكل  روح وطنية 
عربت  املتعلمة،  الوسطي  الطبقة  خاصة  الطبقات  كافة  من  املدن  شباب  من  وفاعلة 
عن حساسية جديدة تعكس منظومة قيم سياسية مستحدثة ختتلط فيها القيم املدنية 
للطبقة  العامة  األخالق  الحرتام  مرنة  ذاتية  ضوابط  وضع  مع  واإلنسانية  والوطنية 

الوسطي املدينية. 
هذه النوعية من الشباب والشابات هم من مثلوا العمود الفقري واإلرهاص األول 
املجموعات  من  العكس  وعىل  طبقاته.  بكافة  الشعب  إليهم  ينضم  أن  قبل  للثورة، 
عىل  اجلديدة  الشباب  جمموعات  تنطلق  مل  العريب،  والعامل  مرص  يف  التقليدية  السياسية 
شبكة اإلنرتنت من أي أيديولوجيا كاملة وموحدة، بل كانوا يضمون اجتاهات متباينة 
دميقراطية  يسارية  مسحة  ذوي  وبعضهم  عام  بوجه  الدميقراطي  التوجه  عليها  يغلب 
ولكنهم يقفون مجيعًا عىل أرضية التحول الدميقراطي وعىل انتهاج اسرتاتيجية الكفاح 
السلمي للتظاهرات الشعبية كثيفة العدد وطويلة النفس، وذلك كبديل لالسرتاتيجيات 
التقليدية للثورة العنيفة سواء كان العنف باالنقالب العسكري أو عنف مجاعات مسلحة 

أو عنف املتظاهرين يف الشوارع.
كشفت الثورة املرصية الفارق النوعي الكبري بني ثقافة اإلدارة احلديثة للحدث من 
قبل شباب الثورة وبني ثقافة اإلدارة التقليدية البطيئة له من قبل النظام السابق يف مرص. 
فبينام كان الطرف األول يتخذ قراراته السياسية واالسرتاتيجية والتكتيكية بشكل أفقي 
املوبايل  القصرية عىل  الرسائل  واسعة عىل الشبكة وعىل  قاعدة  تشارك فيه  دميقراطي 
وعرب االستفتاءات الرسيعة يف امليدان وخارجه، كان الطرف اآلخر يتخذ قراراته بني 
عدد حمدود من أهل الثقة منعدمي اخليال السيايس. وبينام كانت قرارات شباب الثورة 
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رسيعة ومطالبهم املتجددة متلك ناصية املبادرة، كانت قرارات الطرف اآلخر بطيئة 
ومتأخرة وبعد الوقت املناسب دائام. 

ويالحظ أن هذه السامت التي تتسم باحلداثة ال ختص الشباب الليربايل أو اليساري 
فقط، بل إهنا تضم طيفا واسعا من اخليارات الثقافية واالجتامعية والسياسية لشباب 
متنوع االجتاهات، بل إن تأثريها وصل إىل حد تشكيل خطر كبري عىل متاسك الكتل 
السياسية الدينية التقليدية كاإلخوان املسلمني واجلامعات السلفية والكنيسة أيضا، حيث 
رفض شباب هذه الكتل األوامر التي صدرت عن قياداهتم وأرصوا عىل املشاركة بقوة 
الثوري  الشباب  جانب  إىل  رئيسيا  عضويًا  مكونا  يشكلون  باتوا  إهنم  بل  الثورة،  يف 
الليربايل واليساري يف زخم التواصل اإللكرتوين الشبايب املفعم باحليوية واحلوار حول 
السياسة ومنظومة القيم التي ينبغي عىل مرص أن تتبناها بعد الثورة، فمنهم حزب التيار 
إرصارهم  بسبب  اجلامعة  من  طردوا  الذين  اإلخوان  شباب  من  تشكل  الذي  املرصي 
عىل مشاركة الشباب الليربايل يف الثورة ومنهم جمموعات شبابية سلفية حتاول التوافق 
مع احلداثة كمجموعة سلفيو كوستا (نسبة إىل املقهى العوملي املعروف). كل هذه 
التطورات تعد جزءًا من املناخ الدميقراطي الذي نشأ مع ثورة ٢٥ يناير، وهي تطورات 
تشري اىل أن الرتكيبة السياسية يف مرص ستتغري يف اجتاه التعدد السيايس، وأن احتكار 
نخبة سياسية للدين واهتامها لآلخرين بالكفر مل يعد ورقة يسهل التالعب هبا كام كان 

الوضع يف املايض.

من الثورة إلى الصدام الثقافي:
األرياف تنتفض ضد المدن

– كان  ثقايف  صدام  عن  التالية  التطورات  كشفت  الثورة،  من  قليلة  أسابيع  خالل 
خمفيًا  – بني الثقافة التقليدية لألرياف وثقافة املدن التي تبلورت سياسيًا مع أيام يناير. يف 
مقابل أيام اجلمع الثورية التي جتمع مجهور ثقافة املدينة – نخبة وشعباً – وتكشف 
 األرياف لـثقافة  الداعمة  النقيضة  االجتامعية  الرتكيبة  بجالء،  اإلسالميني   ُجمع
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التقليدية؛ مجهور ريفي يتحرك للسفر مليدان التحرير يف أتوبيسات مجاعية من كافة قرى 
مرص، بعضهم جاء بأرسته النووية أو املمتدة، دعام لإلخوان أو السلف، ُيضاف 
هلؤالء أمثاهلم ممن سبق أن طردهم فقر الريف ودفعهم ملغادرة حمافظاهتم الريفية بحثًا 
عن الرزق فاستقروا عىل أطراف املدن ومناطقها العشوائية وأحيائها الفقرية ضمن ما 
يعرف بظاهرة ترييف املدن، أو ظاهرة الرتاقص السكاين، حيث ينتقل بعضهم يوميًا 
من قريته لعمله يف املدينة. ليس لدي أدنى تردد أو شك يف اعتبار عرشات بل مئات 
اآلالف الذين توافدوا للميادين يف هذه اُجلمع مبثابة اخلروج الثاين أو الثورة الثانية 
للمرصيني بعد ثورة ٢٥ يناير. عادة ما يعجز هؤالء الريفيون عن االندماج يف جمتمع 
املدينة ومنظومة قيمها احلديثة ورسعة إيقاعها واألهم غطرسة سكان املدينة األصليني، 
ما يدفعهم لالحتامء بجامعاهتم الريفية، يف مناخ نفيس واجتامعي يستدعي منظومة قيم 
الظاملة   كايرو أهل  ثقافة  تدين  كام  الثقة،  واستعادة  التامسك  عىل  تساعدهم  ثقافية 
بقدر ما تشيد بثقافة الريف األصيلة املغلفة بالتدين الشكيل املتشدد بالرضورة. هذه 
الفئات هي التي ارتاحت للتصور السلفي – بتنويعته اإلخوانية املتسلفة – وهي ذاهتا 
املثقفني  مواجهة  السالح يف  رفعت  التي   اجلهادية السلفية  لنا  أنتجت  سبق أن  التي 

واملبدعني ويف مواجهة الدولة منذ سبعينيات القرن املايض. 
يف املقابل يصور أهل كايرو مدينتهم الفاضلة بالتحرض والتحرر وقبول التعددية 
األخرض  عىل  وقضوا  غزوها  الريفيني  هؤالء  أن  ويرون  والدينية،  واالجتامعية  الثقافية 
واليابس فيها، ما دفعهم ملغادرة مدينتهم التي تريفت إىل مدهنم اجلديدة الراقية فوق 
اهلضاب اجلافة حول القاهرة القدمية، وبينام نزل مريس إىل امليدان بعد تأهله النتخابات 
اإلعادة الرئاسية الستقبال مجهوره من الريفيني الذين قدموا لدعمه، اختار شفيق أن 
يعقد مؤمتره يف أعىل نقطة هلضبة القاهرة اجلديدة ويف أرقى فنادقها العاملية حماطًا بقصور 

الطبقة الراقية والكومباوندات املسيجة بأسوار نفسية عالية ال مربر هنديس هلا.
وخالل االنتخابات الرئاسية كان واضحًا أن أهل كايرو من أبناء الطبقة العليا 
الصورة  مع  األلفة  عدم  من  بنوع  يشعرون  والبريوقراطية  اإلقطاعية  األصول  ذات 
يف  مريس  جسد  املقابل  يف  مريس.  حممد  اإلخوان  ملرشح  الريفية  االجتامعية – الثقافية 
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ألعىل  ووصل  تفوق  الذي  العصامي  الريفي  صورة  املدن  وُمرتيفي  الريف  أهايل  نظر 
عدم  الريفي  اجلمهور  أبدى  العكس  عىل  سياسية.  مكانة  وأعىل  األكادميية  املناصب 
ارتياحه جلمود وغطرسة أمحد شفيق الذي جسد لـ أهل كايرو صورة تدمج خياالت 
برنسات ما قبل يوليو بخياالت السلطة العسكرية بعدها. أخريًا مل جتد الرشائح املتعلمة 
من الطبقة الوسطى املدينية مرشحها يف انتخابات اإلعادة بعد غياب صورته احلداثية 

املدنية (صباحي) وصورته الريفية اإلسالمية املعتدلة نسبيًا (أبو الفتوح).
واجلدير باملالحظة أن نتائج كافة االستفتاءات واالنتخابات النيابية والرئاسية التالية 
للثورة جاءت لتؤكد أمهية هذا املدخل الثقايف االجتامعي يف فهم التحوالت السياسية 
واألكثر  ودخًال  تعليًام  األكثر  احلرضية  املناطق  صوتت  حيث  املرصي؛  املجتمع  يف 
حداثة للتيار املدين عادة وبوضوح وتواتر ملفت، عىل العكس من األرياف أو املناطق 
العشوائية والفقرية ريفية الطابع يف املدن، التي صوتت للتيار السلفي، بينام مالت الطبقة 
الوسطى، متوسطة الدخل والتعليم – يف اجتاهها العام – لإلخوان املسلمني بعيد الثورة 
اإلخوان  استمرار  رغم  املدين،  التيار  اجتاه  يف  مستمرًا  حتوًال  تشهد  أن  قبل  مبارشة، 
وخياراهتم السياسية يف احلصول عىل األغلبية حتى اآلن. إال أن الفرتة األخرية شهدت 
نتائج  يف  األوىل  إرهاصاته  ظهرت  ما  وهو  لإلخوان،  العقايب  التصويت  من  موجة 

انتخابات طالب اجلامعات املرصية األخرية. 

الجدل حول تكييف الثورة
ثورة تحرير أم ثورة تحريك

أفكاره ويعيد طرح األسئلة  يراجع  االنتقالية يف مرص. الكل  املرحلة  القلق هو عنوان 
األولية من جديد: هل كانت ثورة فعًال أم جمرد انتفاضة؟ هل ال يزال ربيعًا دميقراطيًا 
ثوريًا أم أنه حتول – عرب صناديق االنتخاب – إىل ربيع إسالمي حمافظ؟ هل سينتهي 
ليتخذ  السيايس  اخلطاب  شكل  يتغري  هل  حمدود؟   نخبوي إحالل  جمرد  إىل  األمر 
مظهرًا إسالميًا مع استمرار نفس هيكل النظام االقتصادي االجتامعي كام كان.. إلخ.
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لدى  املنهجية  املشكلة  تكمن  تفاؤله.  البعض  يبدى  الكثريين  تشاؤم  مقابل  يف 
املتشائمني يف هيمنة منوذج يوليو الثوري عىل عقوهلم: أحد أطراف الرصاع السيايس 
للطرف  رسيعة  هنائية  هزمية  عقب  احلكم  عىل  السيطرة  من  يتمكن  اجليش)  (شباب 
احلاكم، وبالتايل يتمكن احلكام اجلدد من إحداث تغيريات جذرية فورية يف بنية النظام: 

اإلصالح الزراعي، متصري مث تأميم املصانع والرشكات، إلخ.
تزايد  اخلمسينيات،  بحقبة  مقارنة  زمننا  يف  تعقيدًا  أكثر  املجتمعات  أصبحت 
املصالح  عالقات  من  لشبكة  محاية  احلاكمة؛  للنظم  واإلقليمي  الدويل  النظامني  دعم 
االقتصادية والسياسية واالسرتاتيجية، بحيث مل يعد اإلسقاط الفوري والنهائي لتلك 

النظم ممكنًا بنفس البساطة السابقة.
مل تعد الثورات الشعبية السلمية احلديثة تعتمد عىل القوة الباترة العنيفة للجيوش 
الوطنية. ميكن تقييم مدى نجاح الثورات اجلديدة وفق نظرية الفراشة التي ترى أن 
هزة جناح فراشة يف أقىص األرض، ميكن أن حتدث تأثريات بالغة يف الكون كله. 
هل كان ما حدث يف ٢٥ يناير أقرب إىل ثورة حتريك؟ هل كان تأثريها السيايس 
ممتدة؟  زمنية  فرتة  عرب   ثورية متواليات  ينتج  بحيث  القوة  من  واملعنوي  والثقايف 
هل نجحت الثورة يف كرس رأس النظام التسلطي الذي كان ينجح بالتزوير ومينع 
الدميقراطية؟ هل نجحت يف فرض أول انتخابات دميقراطية عرفها تاريخ مرص؟ هل 

فتحت الباب أمام حق تشكيل األحزاب لكافة القوى السياسية؟
سياسية –  ثورة  جمرد  – ال  ثقافية  كثورة  فهي  وبجدارة،  نجحت  اهنا  األرجح 
نجحت يف عكس اجتاه التاريخ قبلها، وسأكتفي هنا مبثال واحد لقدرة الثورة عىل 
رصد  قليلة  بشهور  الثورة  قبل  والسلفيون.  اإلخوان  عنها:  األطراف  أبعد   حتريك
الباحث الراحل حسام متام اجتاهًا تارخييًا مستمرًا منذ اخلمسينيات يتحول معه اإلخوان 
حتت  واملنغلق  املتشدد  التسلف  من  املزيد  إىل  األوىل  اإلخوانية  الوسطية  من  تدرجييًا 
االنتخابات الداخلية للجامعة  التأثري الوهايب السعودي، وصل إىل ذروته السياسية يف 
عام ٢٠١٠. أما اليوم وبعد أن فتحت الثورة أبواب املشاركة يف احلكم للجميع؛ مبن 
يدور  عكسيًا،  حتوًال  اجلامعة  تشهد   ،حمظورة كانت  التي  اإلسالمية  القوى  فيهم 
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داخلها جدل مكتوم بني نزعات متعددة يف الفقه السيايس اقرتابًا من فقه الواقع، متثلت 
املرصي  كالتيار  منها  واضح  شبايب  مكون  ذات  تيارات  خروج  يف  األوىل  إرهاصاته 

ومرص القوية.
 تأخون السلف واألهم من ذلك أننا نشهد – بفضل الثورة – ظاهرة عكسية هي
وظهور  السياسية،  باملشاركة  مرة  ألول  السلفيني  قبول  أي   ،اإلخوان تسلف  ال 
نزعات سياسية عملية جديدة غري معهودة يف أوساطهم كانت وراء أزمة الفقه السيايس 
األخرية حلزب النور. فتحت الثورة الطريق أمام رياح التغيري التي من املؤكد أهنا ستطال 

اجلميع عىل أرض مرص عرب فرتة ثورية ممتدة ما زلنا يف بدايتها. 

ثورة أم إعادة إنتاج للنظام؟
ينبغي  كاملة  شعبية  ثورة  باعتباره  مرص  يف  حدث  ملا  السياسية  القوي  بعض  تنظر 
أن يتلوها تغيري جذري يف بنية السلطة والنظام االجتامعي االقتصادي يف املجتمع، 
من  مرص  وينقل  البالد،  يف  احلقيقية  الفعل  مبراكز  اإلمساك  من  الثورة  قوي  ميكن 
نظر  وجهة  مثة  املقابل  يف  دميقراطية.  عرصية  دولة  إىل  إدارهتا  يف  البدائي  الشكل 
أخري تتجىل يف أداء املجلس العسكري وكذلك يف املواقف السياسية للتيار الديني 
يف  القدمي  النظام  إنتاج  إعادة  إيل  أقرب  وهي  خمتلف –  أيديولوجي  بغطاء  – كل 
الناس،  واستفز  النظام  أداء  أعاق  الذي  والفساد  االنحراف  تستبعد  حمسنة  صورة 
اإلثنني  بني  والفرق  الثورة،  مفهوم  ايل  منه  اإلصالح  ملفهوم  أقرب  هو  وبالتايل 
يبدو  بينام  األضعف،  هو  الثورة  موقف  يبدو  الطرفني  بني  احلوار  إطار  ويف  كبري. 
إىل  باإلضافة  بالسلطة،  املمسك  الطرف  أنه  حيث  األقوى،  هو  اإلصالح  موقف 
من  أو  املصالح  أصحاب  من  سواًء  نظرة؛  وجهة  يؤيد  املجتمع  من  سندًا  وجد  أنه 
ملموس  لتأييد  إضافة  أيضًا،  املدنية  النخبة  أفراد  اإلسالمية وبعض  السياسية  النخبة 
للخدمات  تفتقر  التي  والعشوائية  الفقرية  واملناطق  الصعيد –  األرياف – خاصة  يف 

وللتعليم.
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يف احلالة املرصية مت القفز مبارشة من مرحلة ثورة اجلامهري يف الشارع التي انتهت بإسقاط 
رأس النظام، وبعض من أبرز رموزه، لتدخل مرص برسعة إىل املرحلة االنتقالية دون اكتامل 
اإلجراءات الثورية املطلوبة والكافية من وجهة نظر من قاموا بالثورة ومن شاركوا فيها، 
فالوجوه تتغري ليحل حملها رجال من نفس التقاليد وحتديدا من الصف اإلداري والسيايس 
التايل وغالبا بنفس العقلية وذات النهج السيايس. هذه االزدواجية بني املنظورين الثوري 
االنتقالية،  املرحلة  خالل  املختلفة  السياسية  األطراف  بني  احلوار  عىل  تؤثر  االصالحي 
وجتعل بعض مطالب الشارع تبدو مبالغة يف ثوريتها، بينام تبدو بعض إجراءات املجلس 

العسكري واحلكومة حمبطة وال تلبي احلدود الدنيا لطموحات من شاركوا يف الثورة.
نفوذها  من  النظام  قوى  جتريد  يتم  مل  وبالتايل  السلطة،  استالم  يف  الثوار  ينجح  مل 
السيايس كام مل تتغري أوضاعها االقتصادية. وعىل الرغم من أنه كان معروفًا يف مرص 
أن قادة اجليش – الذين آلت إليهم مقاليد األمور بعد سقوط مبارك – كانوا ينتقدون 
فساد النخبة السياسية احلاكمة زمن مبارك، وأهنم كانوا يرفضون عملية توريث احلكم 
البن الرئيس، إال أن رؤيتهم ملا حدث منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ ال خترج عن كوهنا انتفاضة 
غضب شعبي – ال ثورة – أدت إىل وقف مرشوع التوريث، لتعود السلطة إىل مكاهنا 
الطبيعي أي اجليش. وتنطلق القوى اإلسالمية من حتليل مشابه؛ حيث نظرت للثورة 
التي قادها الشباب الدميقراطي باعتبارها حمض حدث طارئ قطع الطريق عىل سنوات 

طويلة من سيطرهتم عىل قواعدهم الشعبية.

المرحلة االنتقالية األولى:
المجلس العسكري يدير البالد

االلتفاف عىل الثورة: نظام يغري جلده
نجحت االنتفاضة الشعبية يف إسقاط رأس النظام ونخبة احلكم املحيطة به، ولكنها 
نزعة  أيضًا  االنتفاضة  أسقطت  السلطة.  استالم  عىل  القادرة  الثورية  للقيادة  افتقرت 
جمموعة مبارك الحتكار السلطة، وهو ما كان يعنى تقليص الدور السيايس للجيش 
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واستبعاد اإلسالميني من النظام السيايس رغم كوهنم التيار صاحب الشعبية األكرب يف 
البالد. كان طبيعيًا أن يرضخ مبارك لتسليم إدارة البالد للقوة األكثر جاهزية من قلب 
النظام ذاته أي اجليش، واألرجح أن القرار القى قبوًال أمريكيًا – إرسائيليًا، عىل اعتبار 
الضامن  الطرف  مبثابة  يكون  أن  ميكن  املرصي –  القومي  لألمن  اجليش – احلامي  أن 
لعدم مساس احلالة الثورية بالرتتيبات السياسية واألمنية املستقرة بني مرص وإرسائيل 

منذ عدة عقود.
كان من الطبيعي أن تبحث الواليات املتحدة – واجليش املرصي نفسه – عن رشيك 
االستقرار  استعادة  يف  اجليش  مع  يسهم  لكي  بالشعبية  حيظى  عسكري)  (غري  مدين 
للبالد، وبدا وقتها أن مجاعة اإلخوان املسلمني أنسب للمهمة كتنظيم مركزي مسيطر 
عىل أعضائه وأنصاره ومجاهريه مقارنة للكتلة الثورية اهلالمية املشتتة التي تفتقر للمأسسة 
التنظيمية. وبالتايل نشأ نوع من توافق الرؤى واملصالح بني املجلس العسكري ومجاعة 
اإلخوان املسلمني عىل أولوية حمددة وهي احتواء الثورة وامتصاص اندفاعها وتطويعها 
مبعنى حماولة التحكم يف اجتاهاهتا املستقبلية. عمل التحالف اجلديد عىل استعادة اهلدوء 
الثورية  الرشعية  حالة  من  انتقاًال  اعترب  فيام  للدولة،  السياسية  املؤسسات  بناء  وإعادة 
– رشعية امليدان – إىل الرشعية الدميقراطية – رشعية الرئيس واملجالس النيابية املنتخبة. 
يتعايش  منوذج  وهو  مرص؛  من  يقرتب  الباكستاين  النموذج  شبح  كان  املناخ  هذا  يف 
فيه اجليش واإلسالميني ويتصارعون عىل نصيب أكرب يف احلكم، مع توافقهم يف كل 
األحوال عىل إيقاف استبعاد القوى الدميقراطية أو إضعافها وهتميشها عىل األقل. يف هذا 
السياق، لعب اجليش الدور الرئييس يف تأمني االنتخابات التي جاءت باإلخوان كأغلبية 

يف أول برملان بعد الثورة – قبل إسقاطه لعدم دستورية قانون االنتخاب.
كشفت األحداث التالية للثورة كيف أن التناقض بني نظام مبارك واإلسالميني مل 
يكن تناقضًا جذريًا يف حقيقته، بل كان أقرب للصدام بني متنافسني سياسيني يعربان 
عن قوى اجتامعية متداخلة، ورؤى اقتصادية متقاربة، رغم التباين الظاهري يف الغطاء 
الواجهة  باعتباره  نفسه  يطرح  السياسيني،  املرشوعني  كال  منهام.  لكل  األيديولوجي 
السياسية األكثر مالئمة وقدرة عىل حتقيق االستقرار يف البالد، واملحافظة عىل نظام 
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يقوم يف جوهره عىل اقتصاد السوق وإن بصيغة احتكارية ال حترتم املنافسة، وعىل مظهر 
دميقراطي شكيل خيفي جوهرًا دكتاتوريًا يف احلالتني. ولذلك مل يكن غريبا أن جيري 
التنسيق فيام بني الطرفني يف حلظات عديدة أثناء املرحلة االنتقالية عىل هدف واحد هو 
إجهاض االنتفاضة الثورية الشبابية املدنية الدميقراطية ذات الوجه االجتامعي التي التف 

حوهلا الشعب بكل فئاته، أو الدفع لوالدة مشوهة لتلك الثورة عىل أقل تقدير.
أعامل  ورجال  األمنية  واألجهزة  احلاكمة  (النخبة  مبارك  نظام  فلول  اختفى 
املجلس  إدارة  مرحلة  خالل  الدولة)  يف  البريوقراطية  والكوادر  الريف  ووجهاء  املدن 
العسكري، ولكنهم مل يكونوا بعيدين يف الواقع عن تركيبة احلكم اجلديدة اآلخذة يف 
التشكل، ليبدأوا يف الظهور تدرجييا مع املرحلة الثانية التي وصل فيها اإلخوان للحكم، 
وسيظهرون بشكل أكرب يف الربملان القادم الذي غالبًا ما سيتم تقاسمه بشكل متوازن 

بينهم وبني اإلخوان والسلفيني. 

املشرتك الثقايف بني العسكر واإلخوان
ال تزال العالقة بني املجلس العسكري وبني مجاعة اإلخوان املسلمني منذ الثورة حتري 
السياسيني والثوريني يف مرص، ففي الوقت الذي يتنبأ فيه بعضهم بحرب تكسري عظام 

قادمة بينهام ال حمالة، يسود حديث الصفقة بني أغلبهم.
ال تقدم مقولة تكسري العظام جديدًا؛ فهي مقولة تنتمي إىل ألف باء السياسة لتفسري 
األمر  ونفس  السلطة.  عىل  رصاع  مرحلة  أي  يف  األكرب  القوتني  بني  املحتملة  العالقة 
بالنسبة حلديث الصفقة التي ُدبرت بليل، إذ ال خترج السياسة –بحكم التعريف– 
عن رصاع ينتهي باتفاق، أي صفقة. يبدو يل األمر أعقد من ذلك بعض اليشء، إذ مثة 
نوعًا من املشرتك الثقايف بني الطرفني جيعل التفاوض والتفاهم بينهام دائًام أمر مرجح، 

روا رشارة الثورة. بينام األمر نفسه مل يكن ولن يكون قائًام بالنسبة للشباب الذين فجَّ
يشرتك املجلس واجلامعة يف نوع من التقدير املتبادل للقوة، فكل منهام يعرف قدرة 
كام  البالد،  يف  املعلومات  جلمع  جهازين  أكرب  منهام  كل  ميلك  إذ  وحجمه،  اآلخر 
أهنام يصدران عن تقدير عال ملسؤولية القرار، فكالمها يعرف مغبة اختاذه ألي قرار 
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بالتصعيد نحو العنف املفتوح، ويبدو أهنام – نتيجة لطبيعة التكوين الوطني لكليهام – 
يتوافقان ُعرفًا عىل استبعاد انزالق البالد للنموذج السوري. أخريًا يستخدم كالمها 
مفهوم الردع بكفاءة واقتدار وبشكل دقيق وحمسوب، فاإلخوان أجادوا توظيف 
استعراض القوة يف مليونياهتم – دون إراقة نقطة دم واحدة – كام استخدم اجليش 
الوسيلة ذاهتا من خالل عمليات االستخدام املحدود – وغري املفتوح – للقوة لتحقيق 
ميكن  وبالطبع  السيايس.  للردع  حتقيقًا  القوة  بامتالك  التلويح  وهو  السيايس  اهلدف 
مقارنة ذلك باألداء السيايس املنفلت وغري املحسوب أحيانًا لشباب الثورة، رغم نبل 

مطالبهم الثورية.
يف  القرار  اختاذ  عملية  وانضباط  ورسعة  سهولة  يف  أيضًا  واجلامعة  املجلس  يشرتك 
فكالمها  ممكنًا،  أمرًا  السياسية  للتوافقات  والتوصل  التفاوض  جيعل  ما  وهو  كليهام، 
منظمتان مركزيتان ُيتخذ القرار فيهام يف مركز القيادة، وكالمها تنظيامن هرميان؛ مبعنى 
أنه من غري الوارد حدوث اعرتاضات يف القواعد ميكن أن تؤدى الهتزاز التفامهات التي 
توصلت هلا القيادة، وذلك عىل العكس من الطبيعة السائلة الفضفاضة لكتل الشباب 

الثوري التي يصعب فيها اختاذ قرار، ناهيك عن التزام اجلموع به.
السياسية  الثقافة  يف  تنافرًا  مثة  أن  السطح  عىل  يظهر  ال  أنه  كله،  ذلك  من  األهم 
لكوادر اجليش واإلخوان ميكن أن يعوق استمرار التفاهم والتوافق والقدرة عىل جتاوز 
اخلالفات؛ فعىل العكس من الثقافة السياسية لكوادر اجليش الرتكي مثًال، التي ارتبطت 
منذ أتاتورك بنموذج العلامنية الفرنسية لبناء دولة مدنية حديثة متطورة تتجاوز ما اعترب 
معوقات فكرية رشقية ترتبط بالدين، ال تتبنى كوادر اجليش املرصي مثل هذه الثقافة، 
بل يتبنون هنجا مرصيا وسطيا ال يعتقد بوجود تناقض حقيقي بني الدين وبني فكرة 
حتديث الوطن، عىل أال ُتخفي الفتة الدين أي نوع من االرتباطات اخلارجية التي ميكن 
أن تؤثر عىل األمن القومي املرصي. ويف ذلك فإن الثقافة السياسية لكوادر اجليش ال 

تبتعد كثريًا عام يتبناه الكادر اإلخواين الوسطي.
احلياة  يف  اإلخواين  مثيله  عن  اجليش  لكادر  اهلادئ  الوسطي  السلوك  خيتلف  ال 
اليومية. التكوين الثقايف ألرس كليهام متقارب؛ الزوجة حمافظة حمجبة عادة، واألبناء 
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غالبًا يعكسون سامت الطبقة املتوسطة التقليدي املنضبط بالقيم السائدة يف املجتمع 
الطبقة  نفس  أبناء  من  أقراهنم  يسم  الذي  اإلجيايب  الثقايف  التمرد  عىل  إشارات  دون 
االنضباط (العسكري  لثقافة  تنتمي  ال  أخرى  وظائف  يف  آباء  من  ينحدرون  ولكن 
والديني معًا). ال داعي للقلق، فالتفاهم والتوافق اإلخواين – العسكري سيستمر، 
ما  وهو  دائًام،  ثورية  غري  وسط  حللول  والتوصل  اخلالفات  جتاوز  عىل  قادر  وهو 
سيفتح الباب بالتأكيد لثورة أو لضغط سيايس قادم حيقق طموحات ثورة ٢٥ يناير 

املؤجلة.

المرحلة االنتقالية الثانية:
اإلخوان في الحكم
تنسيق ورصاع مع اجليش

األحوال تنسيق بني جبهتني  واإلخوان يف كل  العسكري  املجلس  يبقى التنسيق بني 
يف  اإلخوان  تشكك  نتيجة  اخلالف  بوادر  بدأت  ما  رسعان  إذ  متباينتني؛  سياسيتني 
وجود نوايا لدى اجليش يف الرتاجع عن وعد بعدم التدخل يف حتديد الطرف املدين الذي 
ستؤول إليه السلطة يف البالد؛ خاصة الرئيس، وعىل الرغم من التأكيدات بأن املجلس 
العسكري ناقش بجدية فكرة دعم املرشح اإلسالمي الدكتور سليم العوا – ال املرشح 
اإلخواين – إال أنه مال يف انتخابات اإلعادة الرئاسية للفريق أمحد شفيق، ويف النهاية 
اضطر – بضغط أمريكي عىل األرجح – للتخيل عن فكرة رئيس من أصول عسكرية 
وقبل بوصول أول رئيس إخواين ملرص، بناًء عىل افرتاض أمريكي آنذاك بأن اإلخوان 
هم الكيان املدين الوحيد املنظم القادر عىل ضامن االستقرار يف املجتمع املرصي. رد 
اإلخوان اجلميل فيام بعد، بإرصارهم عىل احلفاظ عىل االمتيازات التقليدية للجيش يف 
الدستور اجلديد الذي انفرد اإلسالميون بوضعه، يف مواجهة مطالبات الشارع الثوري 
بإسقاطها، متامًا كام متت فرملة املطالبات الثورية مبحاكمة بعض قيادات املجلس 

العسكري وفلول نظام مبارك وقياداته األمنية.
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إطاحة  شهدت  االنتقالية  الفرتة  أن  إال   ،املصالح تبادل  صفقة  من  الرغم  عىل 
اإلخوان بعدد كبري من قيادات اجليش، كام شهدت توافقات وتوترات بني الطرفني 
من آونة ألخرى، وأحاديث غري مؤكدة عن طموحات ألخونة اجليش ضمن عملية 
أخونة مؤسسات الدولة عمومًا، وردود أفعال من اجليش تتبدى يف محالت إعالمية 
مضادة، تبدو أحيانا وكأهنا وصلت ملستوى التوتر الشديد، ما يفتح الباب أمام كل 

االحتامالت مستقبًال.

ارتباك وفشل اإلدارة اإلخوانية
وأمنيًا  سياسيًا  شعبيتهم؛  عىل  املسلمني  اإلخوان  جتربة  فشل  خطورة  من  الرغم  عىل 
سيبقى  الواقع  يف  للمامرسة  جتربة  أول  يف  الفكري  منهجهم  سقوط  أن  إال  وسياسيًا، 
مبثابة األثر األكثر فداحة عىل مستقبلهم السيايس. سقط الشعار التبسيطي اإلسالم 
هو احلل، تتأكد أعداد متزايدة من اجلامهري أن جمرد تبنى النهج اإلسالمي ال يكفل 
تلقائيًا النجاح، وتبدى هلم أن مسائل صناعة القرار أعقد كثريًا من هذا التبسيط املخل، 
سياسية  اجتهادات  داخله  حيوي  أن  ميكن  لإلسالم  العام  والثقايف  القيمي  اإلطار  وأن 
اإلخوان  اضطر  البسيط،  الشارع  رجل  نظر  وجهة  من  التباين.  شديدة  واقتصادية 
املربرين  أو  املتناقضني  مبظهر  وظهروا   ،اإلسالمية مبادئهم  من  الكثري  عن  للرتاجع 
باسم الدين لكل مصلحة سياسية ولعكسها. وميكن هنا أن نشري إىل مثال واحد وهو 
قبوهلم لقرض صندوق النقد الدويل الذي كانت آثاره عىل الثقافة السياسية للمرصيني 
للقرض،  بطلبهم  لإلخوان  صوتوا  من  فوجئ  فقد  االقتصادية؛  آثاره  من  بكثري  أهم 
 اإلسالمية السابقة عىل حكومتهم املدنية ليس فقط بسبب رفضهم له أيام احلكومة

باعتباره ربا فاحشا حمرما.
من شأن التحول املفاجئ يف املوقف اإلخواين إزاء القرض – وغريه من القضايا – أن 
يسقط أيضًا اخلريطة السياسية املبسطة التي نجحوا يف تسويقها جلامهريهم طوال السنوات 
املاضية: اإلسالميون الذين سيطبقون رشع اهللا يف جانب، والعلامنيون املعادون لرشع اهللا 
يف جانب آخر. كشف املوقف األخري للناس أنه من اخلطأ املسارعة بتكفري من يوافق عىل 
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قرض بفائدة يف ظروف حمددة، وإال كان من الواجب تكفري اإلخوان، وتكفري بعض 
مشايخ السلفية ممن تأرجحوا يف الفتوى؛ كالشيخ يارس الربهامى الذي غري فتواه ثالث 

مرات خالل ثالثة شهور.
– أيًا  السياسية  مصاحلهم  أجل  من  الدين  بتوظيف  اإلخوان  اهتام  سيؤثر  كيف 
كانت – واهتام أكرب مشايخ التيار السلفي هلم بالكذب فيام يتعلق بتفاصيل القرض 
الستصدار فتوى منه بتحليله، كيف سيؤثر ذلك كله عىل مصداقيتهم ومجاهرييتهم 
يف االنتخابات املقبلة؟ كيف سيؤثر التأرجح املتكرر ملشايخ السلفيني يف فتاواهم عىل 

والدينية؟  السياسية  مصداقيتهم 
من  املسلمون  كان  احلكم،  إىل  اإلسالميني  وصول  وقبل  يناير،   ٢٥ ثورة  قبل 
املرصيني يقلقون من تعدد الفتاوى، يريدون فتوى واحدة واضحة ثابتة جتاه كل مسألة. 
بعد الثورة، سيدرك هؤالء أن اإلسالم ليس رأيًا واحدًا، بل إن مثة جمال واسع للفهم 
والتفسري والتأويل يف الواقعة الواحدة، وأن تعدد الفتاوى وارد، بل ومرغوب، واألهم 
أنه ليس من حق مسمل احتكار الرأي وتكفري اآلخر. بدأ املرصيون يدركون يف املامرسة 
ألول مرة، خطورة اخللط بني الدين والسياسة، وهو ما ينتهي عادة باحلرب األهلية. 

بدأوا يدركون عمليًا معنى العلامنية السياسية وقيمتها.
بني  الفكري  التوجه  وفارق  السياسية  اخلربة  فارق   القرض أزمة  كشفت  أخريا، 
ألي  القاطع  الرفض  يسوده  الذي  السلفي  اخلطاب  عكس  فعىل  واإلخوان،  السلفيني 
قرض له فوائد ثابتة. تفتح اخلربة السياسية اإلخوانية الباب لقدر من املرونة يف املوقف؛ 
حيث رصح املرشد السابق مهدى عاكف قبل سنوات بأن أمر الفوائد املرصفية مرتوك 
للفقهاء وقد اختلفوا فيه. أريد أن أقول للناس، ما يطمئن إليه قلبك فلتذهب إليه ألن 
الفقهاء اختلفوا فيه. وتعكس مثل هذه املواقف وجود توجه جدي بني بعض قيادات 
اإلخوان – يف مواجهة قيادات أخرى متشددة– لتحقيق التوازن بني الفقه وبني متطلبات 
املصلحة االقتصادية و(السياسية) للبالد، واختيار أنسب الفتاوى، وأقلها إثارة وإرباكًا.

املواقف  هذه  ملثل  والسلفيني  اإلخوان  قواعد  بني  الرافضة  األفعال  ردود  ولكن 
الفكري  التكوين  بطبيعة  األمر  هناية  يف  مرهون  املستقبل  أن  تؤكد  املرنة،  الربامجاتية 
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األسايس هلذه اجلامعات، فهل ستنجح عملية تطوير اخلطاب الديني والسيايس للقواعد 
سيكون  الفشل  أن  أم  القرار،  واختاذ  احلكم  مسؤولية  يف  اإلسالميون  تورط  أن  بعد 
والسلفيني  اإلخوان  بني  املرتقب  الفتاوى  رصاع  صورة  ستكون  وكيف  مصريها؟ 
مع كل قرار صعب تقتضيه ظروف الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي خالل 

املراحل املقبلة؟

اإلسالميون وخيانة الديمقراطية
لتقبل  عادة  مييلون  هؤالء  أيديولوجيًا،  اإلخوان  ملؤيدي  ثابتة  شبه  مجاهريية  كتلة  مثة 
حججهم وتلمس االعذار لفشلهم يف إدارة البالد، إال أن املرحلة االنتقالية شهدت 
تزايد التخوفات من استبعاد الرؤية اإلخوانية – واإلسالمية عموماً – للعديد من الفئات 
شموله  يف  واحرتامه  الوطني  مرص  تاريخ  بفهم  مطالبتهم  لدرجة  واملسيحيني،  كاملرأة 
وإعالن  العامة  الصياغات  عن  واالبتعاد  فقط،  اإلسالمي  رافده  يف  اختزاله  وعدم 
املراوغة  عن  والبعد  بوضوح،  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  خياراهتم 

وازدواجية اخلطاب السيايس.
من ناحية أخرى حظي اإلسالميون بالعديد من االنتقادات والشكوك يف التزامهم 
بقواعد الدميقراطية وأسس الدولة املدنية احلديثة، نتيجة لغموض مفهومهم اإلسالمي 
مع  حتوهلم  مع  تزايدت  التي  الشكوك  وهي  الدينية،  املرجعية  ذات  املدنية  الدولة  عن 
حساب هنج  السبل عىل  بكل  املغالبة  لنهج  السياسية  واملامرسات  االستحقاقات  كافة 
بعدم  العليا  الدستورية  املحكمة  حكم  إهدار  عىل  الرئيس  إقدام  واألهم  املشاركة، 
دستورية القانون الذي متت انتخابات جملس الشعب عىل أساسه، قبل جتاهله حلصار 
اإلسالميني هلا ومنعها من االنعقاد. وأخري إصداره لـ إعالن دستوري حيصن قراراته 
السابقة والتالية، واألهم أن هذه التخوفات انتقلت من نطاقها الضيق املتمثل يف النخبة 
املدنية الليربالية واليسارية، لتتسع تدرجييًا إىل قطاعات من اجلامهري العادية، خاصة مع 
السيايس؛  القرار  مراكز  أهم  عىل  االستحواذ  عىل  املسلمني  اإلخوان  إرصار  تكشف 
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املجالس النيابية ورئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة إضافة إىل نفوذهم التقليدي يف 
اجلديد  الدستور  بكتابة  اإلسالميني  انفراد  حد  إىل  األمر  وصل  بل  القضاء،  مؤسسة 
للبالد الذي هو بطبيعته وثيقة توافقية ينبغي أن تعرب عن كافة أطياف املجتمع خاصة 

يف املراحل االنتقالية. 
تدرجييًا يتسع نطاق التخوف من اإلخوان نتيجة سعيهم املتواصل لزرع أعضائهم 
بـأخونة  اآلن  مرص  يف  يعرف  أصبح  فيام  للدولة،  اإلداري  اجلهاز  مفاصل  كافة  يف 
بسبب  السياسية  للرشعية  فقداهنم  نتيجة  باستمرار  شعبيتهم  تتناقص  كام   ،الدولة
تراجعهم املتكرر عن كافة وعودهم الثورية والدميقراطية واالجتامعية، وفشلهم الواضح 
القومي  األمن  ملف  وكذلك  واألمنية  االقتصادية  امللفات  خاصة  الدولة  إدارة  يف 
موقفهم  وانكشاف  الرشقية  واحلدود  سيناء  أوضاع  يف  املرصي  املواطن  خيتزله  الذي 
االجتامعي احلقيقي غري املنحاز للفقراء من العامل والفالحني وصغار املوظفني ناهيك 
عن فشلهم املتفاقم يف حل مشكلة البطالة، وأخريًا انكشاف موقفهم املناهض حلريات 
التعبري والتنظيم كام ظهر يف مواد الدستور وقوانني التظاهر والصحافة واجلمعيات غري 
احلكومية والنقابات، حيث يتم استعادة خطاب ستيني بصبغة إسالمية للتغطية عىل 

إدارة مركزية للدولة واملجتمع. 
هوية  عيل  الدستور  ينص  أن  الطبيعي  من  أنه  عىل  اإلسالميون  يؤكد  املقابل  يف 
يف  متوارثا  تقليدا  باعتباره  الراهن،  املرصي  الدستور  من  الثانية  املادة  يف  كام  األغلبية 
اخلربة السياسية املرصية احلديثة، خاصة وأن هذه اخلربة مل تعرف العلامنية املتطرفة املعادية 
للدين منذ ثورة ١٩١٩ ويف دستور ١٩٢٣، كام يؤكدون أن الدولة اإلسالمية هي دولة 
مدنية أصًال، مصدر السلطات فيها هو الشعب، وليست دولة دينية تقوم عىل فكرة 
اإلسالمية  الدولة  فإن  وبالتايل  الوسطى،  العصور  يف  أوربا  عرفتها  التي  اإلهلي  احلق 
تعرف مبدأ الفصل بني احلاكم وبني السلطة، فهو جمرد حاكم منتخب من الشعب 
وبالتايل ميكن حماسبته وإقالته من الشعب الذي انتخبه، وأن األقباط هم مواطنون من 
الدرجة األوىل وهلم حق املساواة الكاملة يف احلقوق والواجبات كاملسلمني. يف املقابل 
يتهم الدميقراطيون اإلسالميون بازدواجية اخلطاب وبالتالعب باأللفاظ والتهرب من 
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اإلعالن رصاحة بقبول مفهوم الدولة املدنية احلديثة ورشوطها يف املامرسة العملية عىل 
األرض، وهو جتىل تدرجييا يف ضغوط اإلسالميني لصبغ الدستور بصبغة دينية خاصة 

من قبل التيار السلفي.

رئاسة بطعم الخالفة!!
شهدت الفرتة األخرية ضغوطًا إسالمية متزايدة استهدفت تركيز املزيد من السلطات 
التنفيذية  سلطته  إىل  إضافة  الترشيعية،  السلطة  إليه  آلت  أن  فبعد  الرئيس؛  يد  يف 
جتاه  قراراته  حصن  الذي  األخري،  قبل   الدستوري غري  بإعالنه  فاجأنا  األصيلة، 
بخلع  إال  اإلعالن  هذا  عن  الرئيس  يتخل  مل  قضائية.  جهة  أية  أمام  عليها  الطعن 
الرضس، بعد تظاهرات شعبية مؤثرة قادها الشباب الثوري، قدم بعض التنازالت 
حتت وطأة الضغوط، إال أنه أرص يف املادة الرابعة من اإلعالن األخري عىل االستمرار 
يف حتصني إعالناته الدستورية – مبا فيها هذا األخري – جتاه الطعن القضائي أيضًا!!
صحيح أن هذه النزعة لرتكيز السلطات يف يد الرئيس هي تعبري عن رغبة اإلخوان 
األزمة  يف  تعنتهم  لكن  متوقعة،  معاكسة  قضائية  أحكام  ملواجهة  حتسبًا  التمكني،  يف 
األخرية –عىل العكس من مرونتهم السياسية املعروفة– ظل دون تفسري مقنع، باإلضافة 
إىل الرغبة يف التمكني، ميكن تفسري هذا التعنت بسببني إضافيني: األول معنوي يتعلق 
بشعور دفني بالتخوف من التنازل أمام كتلة شعبية مفاجئة آخذة يف االتساع، رافضة 
املعارضة  التظاهرات  حجم  يف  جتسد  ما  وهو  للبالد،  املرتبكة  وإدارهتم  لسياساهتم 
ونفسها الطويل. أما التفسري الثاين للسلوك الرئايس واإلخوانى املتعنت، فهو أنه جاء 
استجابة لضغوط الشارع اإلسالمي كله – ال اإلخوان وحدهم – وهي ضغوط كان 
من الصعب عىل الرئيس واجلامعة مقاومتها، حتى لو أرادوا تقدمي املزيد من التنازالت 
تعبري  هي  السلفيني –  من  – خاصة  الضغوط  هذه  يقدروهنا.  قد  سياسية  ألسباب 
عن حنني ذهني وعاطفي واضح لنموذج اخلالفة، باملعنى السلبي الذي ساد التاريخ 
اإلسالمي منذ حتول نظام احلكم بعد اخلالفة الراشدة إىل ملك عضوض، منوذج يكرس 
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واالجتامعي  السيايس  النظام  رأس  عىل  منفردًا  ويضعه  اخلليفة  يد  يف  كلها  السلطات 
كله، متحكًام يف مجيع املؤسسات حتته، ال رأسًا للسلطة التنفيذية وحدها، إىل جانب 

السلطتني الترشيعية والقضائية.
يف املقابل، ويف اللحظة التي أرادت فيها الرئاسة واجلامعة أن تنزل –تكتيكيًا– عىل 
التي  قراراته  حتصني  عن  الرئيس  يتنازل  وأن  حمدودة –  بدرجة  الشارع – ولو  رغبة 
كانت تنص عليها املادتان الثانية والسادسة يف اإلعالن قبل األخري املرفوض، يف هذه 
اللحظة بالذات كان من الطبيعي أن يتم استدعاء شخصيات كالدكتور سليم العوا 
والدكتور كامل أبو املجد ليتصدرا الواجهة – بعد غياب – باعتبارمها من أبرز رموز 
التجديد يف الفكر السياسى اإلسالمى املعارص، والذين طاملا أكدا أنه ليس يف القرآن 
وال يف السنة ما ُيلزمنا مبا يسمى نظام اخلالفة، وأن الصحابة مل يقصدوا به نظامًا 
سياسيًا بعينه، وإمنا قصدوا فقط مبايعة خليفة تاٍل للرسول الكرمي، متبع لنهجه، 
وأن القرآن والسنة ال يتضمنان ما يتناقض مع مبدأ الفصل بني السلطات، مما يضمن 
تفادى الوقوع حتت طائلة مقولة السلطة املطلقة مفسدة مطلقة. أمن تصدير هذين 
املجددين رفيعى القائمة تفادى ردود األفعال الغاضبة من الشارع اإلسالمي، خاصة 
السلفيني، جتاه ما بدا وكأنه هزمية أو تراجع عن منوذج اخلالفة باملعنى السلطوي، 
احلارض  هو  فقط  الدميقراطي  الشارع  يكن  مل  منهم.  األكرب  القطاع  أذهان  يف  القابع 
التيار  أنصار  بعض  يظن  قد  كام  لألزمة  املتعثرة  اإلدارة  عملية  يف  والضاغط  واملؤثر 
املدين وستظل مرص لفرتة قادمة أسرية الرصاع واجلدل بني منوذجي اخلالفة السلطوية 

الدميقراطية. والرئاسة 

أزمة تصريف الطاقة الشعبية
عادة ما خيشى احلاكم من جتمع الطاقات السلبية للقوى احليوية الشابة ولقوى االحتجاج 
وإعادة  الكامنة  الطاقة  تلك  لترصيف  سياسات  نشأت  هنا  من  والفقراء.  كاملهمشني 

توجيهها أوًال بأول يف مسارات بديلة لتفادى تراكمها وانفجارها.
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من أكثر مسارات ترصيف الطاقة مثالية مسار العدو اخلارجي لقدرته عىل توحيد 
الشعب وراء احلاكم، وعىل إخراس أي معارضة حيث ال صوت يعلو عىل صوت 
املعركة. واجه الساسة األمريكيون مشكلة غياب العدو بعد تفكك االحتاد السوفييتي، 
الديكتاتورية  العربية  احلكم  نظم  واعتادت   ،القاعدةو اإلسالم  خطر  من  فضخموا 
توظيف العدو اإلرسائييل إلعادة توجيه طاقات شعوهبا املحتقنة، متامًا كام استخدمت 
إيران اإلسالمية قائمة من األعداء اخلارجيني ضمت أمريكا الشيطان األكرب وإرسائيل 

وعراق صدام.
ميزة  افتقاده  نتيجة  حقيقية،  أزمة  يعاين  مرص  يف  اإلخواين  احلكم  أن  أظن 
آلخر؛  آن  من  الشعبي  الغضب  طاقة  المتصاص  مناسب   خارجي عدو  وجود 
فألسباب تتعلق بصعوبة سيطرته عىل األوضاع الداخلية – عىل خالف إيران القوية 
يف  القلق  وجوده  يسند  دويل  لغطاء  اإلخواين  احلكم  حيتاج  ثورهتا –  بعد  املوحدة 
السلطة، وهو – لسوء احلظ – الشيطان األمريكي ذاته. يف البداية ظن اإلخوان أن 
بإمكاهنم استخدام لعبة اخلطاب املزدوج كاملعتاد، ولكن حلظة هتييج الشعب جتاه 
حيث  فارقة،  حلظة  كانت  للرسول  امليسء  الفيمل  عىل  اعرتاضًا  األمريكية  السفارة 
عىل  الشعبي  الغضب  طاقة  حتويل  لعبة  تلعبوا  ال  واضحًا:  األمريكي  التحذير  كان 

. بنا حسا
يف  الطاقة  لتوجيه  وطقوسها  الصوفية  احلركات  استخدام  لإلخوان  متاحًا  يكن  مل 
مسار روحي وجداين، نظرًا لتوتر العالقات بني الطرفني ولكون تلك اجلامعات أقرب 
مت  أن  بعد  التوظيف  عىل  مستعصيًا  فأصبح  السلفي  التيار  أما  السابق،  النظام  لفلول 

تسييسه برسعة منذ الثورة ليصبح املنافس األول لإلخوان.
الدعاة  بعض  عىل  املهمة  إنجاز  يف  اإلخوان  يعتمد  أن  واملتوقع  املنطقي  من  كان 
اجلدد عىل شاكلة عمرو خالد، ولكن يبدو أن نزول الفكرة اإلسالمية من حالة 
التبشري إىل معمعة الواقع السيايس أفقد هؤالء جاذبيتهم وتأثريهم السابق، ما اضطر 
اإلخوان أحيانًا السترياد دعاة من اخلارج كان أشهرهم الشيخ العريفي الذي مل تتجاوز 

قدرته عىل جذب املرصيني أيام وجوده املعدودة يف القاهرة.



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد١٠٠

عن  الباحث  اإلسالمي  الشارع  هتييج  عىل  قادرين  سلفيني  دعاة  احلكم  خيدم  مل 
عدو، وهو ما تطلب شيطنة رموز املعارضة املدنية بعد أن مت حتميلهم املسؤولية الكاملة 
عن تأخر احلكم اإلخواين عن استحقاقات أسلمة الدولة واملجتمع، وكان من الطبيعي 
أن يتم وصمهم بالعاملة؛ سواء للغرب أو حتى لدولة اإلمارات، لتتكامل حلقة التآمر 

الداخيل اخلارجي.
أخريًا يصعب تفسري حماوالت احلكومة اإلخوانية املستميتة منذ شهور الستئناف 
دوري الكرة إال من منظور البحث السيايس املتلهف عن أي مسار لترصيف الطاقة 
املجتمعية، وذلك رغم التوتر األمني غري املسبوق منذ مذبحة بورسعيد وما تالها من 
تطورات درامية. وبدًال من أن تكون مسارًا لترصيف الطاقة، ُأضيفت الكرة ألسباب 
مؤهلة  لتصبح  طويلة  لفرتة  ترصيف  دون  وتراكمت  تعددت  التي  الشعبي  االختناق 

لالنفجار يف وجه اجلميع بني حلظة وأخرى.

مشروع أخونة الدولة
لتغيريات  التخطيط  خالل  من  التعليم  وأخونة  ألسلمة  توجهات  عىل  مؤرشات  مثة 
احلكومية)  (غري  اإلسالمية  املدارس  بعض  يف  األمر  ووصل  املناهج،  يف  جوهرية 
لدرجة استبدال أناشيد إسالمية بالنشيد الوطني. من ناحية أخرى بدأ حزب احلرية 
والعدالة بشكل علني مرحلة أخونة القضاء، من خالل نرش إعالنات رصحية عن 
توفري فرص خلرجيي احلقوق لاللتحاق باهليئات القضائية، وطالب الراغبني يف التظمل 
إىل  بالتوجه   ٢٠١٢ حتى   ٢٠٠٢ دفعة  من  بداية  القضائية  باهليئات  التعيني  عدم  من 
مقر احلزب إلعطاء املتظمل كافة املعلومات اخلاصة به. وصف أحد رؤساء املحاكم 
أنه  مؤكدًا   ،القضائية السلطة  أعامل  يف  والسافر  الرصيح  التدخل  بـ  احلزب  إعالن 
بداية لتنفيذ خمطط أخونة القضاء واخرتاقه من خالل الدفع بعدد كبري من معاوين 
القضاة  تقاعد  سن  بخفض  القضائية  السلطة  قانون  تعديل  بجانب  العامة،  النيابة 

لـ ٦٥ عامًا.
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ولكن   ،الداخلية لأخونة  لإلخوان  خطط  عن  املرصية  املعارضة  وتتحدث 
الداخلية،  ألداء  العام  التوجه  يف  واضح  حتول  حدوث  هو  واملؤكد  املشاهد  األمر 
يف  مبارشة  أداة  أصبحت  املواطنني،  لدى  الثقة  استعادة  عىل  تركز  كانت  أن  فبعد 
يد النظام ملواجهة االحتجاجات الشعبية والسياسية بشكل قمعي يتجاوز القانون، 
واختزال لشعار إعادة هيكلة الداخلية يف إنفاق املزيد من األموال السترياد املزيد 
األمنية،  العقيدة  جوهر  بتغيري  اهتامم  دومنا  الداخلية،  لتقوية  والعتاد  األسلحة  من 
وإغالق  العمل  عن  واجلنود  الضباط  من  متزايدة  أعداد  بإرضاب  انتهى  ما  وهو 
أقسام الرشطة، ما طرح سيناريوهات لعودة اجليش حلفظ األمن، وهو السيناريو 
شعبية  جلان  إنشاء  عن  سابقًا)  (جهادية  وأخرى  سلفية  أحزاب  بإعالن  قوبل  الذي 
نزول  فكرة  عىل  الطريق  ولقطع  املرضبة  الرشطة  عن  بديًال  األمن  حلفظ  إسالمية 
اجليش التي يرفضها اإلسالميون. ويالحظ أن هذه امليليشيات السلفية (واجلهادية)
أمام  السلميني  املعتصمني  عىل  اإلخوان  ميليشيات  هجوم  ملسلسل  استكامل  هي 
قرص الرئاسة قبل شهور، واستمرار ملظاهر معاونة امليلشيات اإلخوانية واإلسالمية 
الشهور  خالل  الشعبية  واالحتجاجات  السياسية  التظاهرات  مواجهة  يف  للداخلية 

األخرية.

اللجان الشعبية: تطبيق حد الحرابة 
مل يتجذر مفهومي الفرد واملسؤولية الفردية يف الثقافة التقليدية للمرصيني بعد. ال 
زلنا نتعامل مع مفهوم اجلامعة: القبلية أو الدينية أو الطائفية أو السياسية أو اجلهوية، 
إلخ. وبالتايل فعندما خيطئ فرد يف حق فرد آخر، ال تنحرص مسؤوليته يف ذاته، بل 
متتد مسؤولية خطأه إىل مجاعته كلها. وكذلك ال ينحرص الشعور باألذى أو باإلهانة 
يف الفرد املعتدى عليه فقط، بل يشعر هبا كل أفراد مجاعته املرجعية. وبالطبع يرتتب 
تأكيد  بجدية  ُيأخذ  مل  لذلك  ورمبا   .اجلامعي العقاب  مفهوم  يسود  أن  ذلك  عىل 
الطائفية،  األزمات  عديد  يف  حزم  بكل  القانون  إعامل  رضورة  عىل  مريس  الرئيس 
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فالعرف مبعنى الرتايض – أو التواطؤ – اجلامعي هو أداة املجتمعات القبلية املتخلفة، 
عام  مسؤول  فرد  كل  حيث  احلديثة،  القانونية  الدولة  سمة  هو  القانون  تطبيق  بينام 
تفوق  جرمية  هي  املخطئ  إليها  ينتمي  التي  للجامعة  اجلامعي  والعقاب  يداه،  اقرتفت 

اجلرمية الفردية ذاهتا.
حتت ضغط شعبي عكيس من مسلمني – قبل املسيحيني – صدر أول حكم 
باإلعدام عىل فرد إسمه الكموين يف قضية نجع محادي التي ُقتل فيها مسيحيون 
بتحقيق  مرصيون  طالب  دهشور  قضية  ويف  املجيد،  امليالد  عيد  يوم  بالرصاص 
أنزلوا  مسلمني   أفراد وعىل  مسلًام،  قتل  مسيحي   فرد عىل  نزيه  وحكم  جاد 
التالية  السياسية  التطورات  ولكن  هلم.  ذنب  ال  مسيحيني  عىل  اجلامعي  العقاب 
املدنية  الدولة  إىل  مبرص  التحول  يف  اإلخوان  ومجاعة  الرئيس  نكوص  عن  كشفت 
بخرق  وميلشياهتم  وألنصارهم  ألنفسهم  سمحوا  عندما  القانونية،  الدستورية 
الدولة  وأخونة  اإلسالميني  متكني  هو  واحد  هدف  أجل  من  والقانون  الدستور 

ومؤسساهتا.
يف السياق ذاته كانت البالد قد شهدت العديد من وقائع حتطيم إسالميني لتامثيل 
بعض رموز الفكر املدين كطه حسني وأم كلثوم والفنانة السينامئية ماجدة وغريها من 
التامثيل، ناهيك عن دعوات متطرفني هلدم التامثيل الفرعونية عىل غرار ما حدث لتامثيل 

بوذا يف أفغانستان.

تقلصات النخبة المدنية:
نزعات انتحارية مقلقة

عرف التاريخ املرصي ظاهرة االنتحار السيايس؛ سواء يف حلظات الصدمات اخلارجية 
الكربى كهزمية يونيو ١٩٦٧، التي كان أشهر منتحرهيا املبتهج املكتئب العظيم صالح 
 ٢٠١١ يناير  كلحظة  مستبد،  حاكم  مواجهة  يف  الوطني  اليأس  حلظات  أو  جاهني، 
التي بدأت إرهاصاهتا املبكرة جدًا بنوع من وقائع االنتحار الثقايف يأسًا من النظام، 
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التي كان أشهرها مقال األستاذ هيكل استئذان باالنرصاف، ورفض املبدع صنع 
مشاعر  كانت   ،٢٠١١ يناير  يف  أعوام.  بعدة  الثورة  قبل  الدولة  جائزة  إبراهيم  اهللا 
اإلحباط الكامل قد وصلت للمواطن العادي، ال أحد ينسى حماوالت االنتحار حرقا 
أمام الربملان، التي تطورت نوعيًا لتتخذ صورة الصمود االنتحاري أمام اآللة الرهيبة 

للداخلية التي انكرست ألول مرة يف التاريخ املرصي.
خالل عامي الثورة، وبسبب انكسار وتبخر حمل الثورة املدنية الدميقراطية، وحتول 
مرص إىل غنيمة يتناحر عىل أشالئها اإلخوان والعسكر والفلول، عانى الكثريون من 
أعراض  أي   ،نفس – جسدية متاعب  احلديث  الطب  يسميه  ما  ومبدعينا  مثقفينا 
مرضية جسدية ذات أصل نفيس، انتهت برقود املبدع حممد املخزنجى يف املستشفى، 

وباهنيار مناعة املفكر سامر سليامن، الذي فقدناه مؤخرًا.
أقدمن  ملواطنات   انتحاري شبه  سلوكًا  التحرير  ميدان  شهد  قليلة،  شهور  منذ 
عىل قص شعورهن علنًا، كام شهدت ساحة قرص االحتادية أول حماولة انتحار ملواطن 
حاول حرق نفسه َعَوزًا، كام وزع مواطن بالدقهلية منشورًا يعلن فيه كفره –والعياذ 
املريضة  لزوجته  العالج  توفري  عن  عجزه  بسبب  إلرسائيل،  باهلجرة  مطالبًا  باهللا– 

بالرسطان.
إذا كان انتحار املثقف واملواطن هو انتحار فردي يائس باملعنى املادي للكلمة، فإن 
انتحار التيارات أو األحزاب أو النظام احلاكم هو انتحار سيايس مبعنى الكلمة، إنه 
حلظة اإلقدام عىل اختاذ قرار سيايس أو اقتصادي خطري، ينطوي عىل قدر كبري من 

املخاطرة، قرار إما أن ينتهي بالفوز بكل يشء أو بخسارة كل يشء.
اآلخر  لسلوك  منهام  كل  وصف  واملدين  اإلسالمي  التياران  يتبادل  فرتة،  منذ 
الرفض  لنهج  املدين  التيار  قيادات  اتباع  إسالميون أن  اعترب   ،سيايس انتحار  بأنه 
االستفتاء،  ملقاطعة  ودعوهتم  احلوار،  ودعوات  الرئيس،  قرارات  لكل  املتواصل 
اجلامهري  عن  وانعزاهلم  الشارع  عن  اغرتاهبم  عن  ناتج  السيايس،  االنتحار  من  نوع 
وتعاليهم عليها، وخشيتهم من أي احتكام ألصوات الشعب. يف املقابل، وجهت 
ولإلخوان،  للرئاسة  السيايس  باالنتحار  االهتام  الوطني نفس  اإلنقاذ  جبهة  قيادات 
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نتيجة اإلرصار عىل اإلعالن الدستوري االستبدادي، واتباع سياسة العناد، وجتاهل 
توافق  دون  الدستور  عىل  االستفتاء  يف  امليض  عىل  واإلرصار  املعارضة،  احلشود 
إعالمي  غطاء  وتوفري  التزوير،  شكاوى  يف  اجلاد  التحقيق  من  والتهرب  وطني، 
وسيايس ألنصار النظام السابق الفاسد، وملحارصة اإلسالميني ملؤسسات الدولة، 
الظروف  هذه  يف  املواطنني  عن  الدعم  ورفع  النقد،  صندوق  لرشوط  واخلضوع 

الصعبة.
احتامل  إىل  األطراف  مجيع  من  اختاذها،  مت  التي  السياسية  القرارات  معظم  تشري 
حتول البالد حلالة انتحار وطني عام؛ تعلن حركة شباب ٦ أبريل يوم ٢٥ يناير ٢٠١٣ 
سيطرة  جراء  وإخوان  سلفيني  صرب  نفاد  عن  أنباء  وتتواتر  الدستور،  إلسقاط  يومًا 
الشباب الثوري عىل ميدان التحرير، وخطط إلخالئه بالتعاون مع الرشطة. بالتنسيق 
مع حكومة اإلخوان، وزارة الداخلية تتخذ قرارًا بتأجيل موعد استئناف الدوري، 
من  فقط  مخسة  أيام  وبعد  فرباير،   ١ يوم  حتديدًا  بورسعيد،  مذبحة  ذكرى  ليوافق 
صدور احلكم املتوقع يف القضية، وكأن أطرافًا جتهز ملذابح أخرى قادمة ال يعمل مداها 

إال اهللا!
مقابل هذه النزعات االنتحارية املحبطة، وخاصة بعد تزايد استخدام العنف من 
قبل ميليشيات اإلخوان واإلسالميني، ظهرت مؤخرًا مؤرشات عىل نوع من العنف 
االحتجاجي املضاد، متثلت يف ظهور جمموعات البالك بلوك امللثمة، التي أعلنت عن 
دورها يف محاية املحتجني السلميني، كام أعلنت مسؤوليتها عن مهامجة بعض مقرات 

مجاعة اإلخوان.

اتساع الكتلة االحتجاجية وتغير مالمحها 
بعد عامني من اندالع الثورة، وبغض النظر عن التحرك الشعبي الذي تصاعد خالل 
أيام الثورة الثامنية عرشة، ميكن القول بأن املجموعات الشبابية الثورية النخبوية التي 
التحقت هبا كتلة شبابية  الشارع اليوم؛ إذ  فجرت رشارة الثورة مل تعد وحدها يف 
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عرص  إىل  ينتمى  حديث  شاب  هو   املنواىل الثوري  كان  أن  وبعد  أوسع،  شعبية 
ينتمي  شاب  أو  واالجتامعية،  األرسية  ومرجعيته  وعمله  تعليمه  زاوية  من  العوملة، 
للرشحية العليا من الطبقة الوسطى، زادت نسبة الشباب املنتمني للطبقة الوسطى بكل 
رشائحها، وكذلك شباب الطبقة الفقرية والعشوائية وصوًال ألطفال الشوارع الذين 
اصبحوا الوقود اليومي للحالة الثورية الشعبية املتواصلة منذ عدة شهور يف الكثري من 

املحافظات.
مل تتغري مالمح كتل االحتجاج الفئوي، بل استمرت بنفس تركيباهتا السابقة عىل 
الثورة، وإن زاد زمخها واتسع نطاقها ملعظم املحافظات، وأضيف إليها قطاعات جديدة 
مل يسبق هلا االحتجاج. واجلدير باملالحظة هنا تركيز جبهة اإلنقاذ خاصة عنارصها 
البالد  يف  الرئيسية  املعارضة  حركة  لربط  املستمر  التنسيق  عىل  والنارصية  االشرتاكية 

مبوجة االحتجاجات الفئوية خاصة يف رافدها العاميل. 

خالصات واستشرافات مستقبلية
أوًال: استحالة حرق املراحل الثقافية

بعد سنوات طويلة من االعتقال والعمل االجتامعي املضني، وبعد النجاح يف أسلمة 
املجتمع؛ بداية من احلجاب والنقاب وانتهاًء باألفراح اإلسالمية واملضاربة يف البنوك 
فوجئ  ذلك،  كل  بعد  للنظام،  الرئيسية  املعارضة  قوة  أصبحوا  أن  وبعد  اإلسالمية، 
وراء  نظرهم –  وجهة  من  الزمن  من  غفلة  خترج – يف  الغاضبة  باجلامهري  اإلسالميون 
حفنة ال تتجاوز العرشات من الشباب الليربايل واالشرتاكي الذين جتاوزوا كل املعارضة 
القدمية وجترأوا بشجاعة عىل املطالبة برحيل مبارك ونظامه بإرصار. منذ هذه اللحظة 
بدأ اإلسالميون مسلسل اسرتجاع مجاهريهم باستعادة خطاب التوظيف السيايس 

ملشاعرها الدينية.
نظرية  برسعة  املثقفون  استعاد  ذاهتا،  الثورية  اللحظة  ويف  اآلخر  اجلانب  عىل 
الثوري  الشباب  اعتقد  اخلمسينيات.  يف  انترشت  التي   السياسية املراحل  حرق 
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– وله بعض املربرات – أن جتاوز احلالة الثقافية اإلسالمية السائدة، وصوًال إىل 
جمتمع دميقراطي عادل ودولة مدنية حديثة تسع كل املرصيني وحتقق مطالبهم، هو 

أمر ممكن وفورًا. 
املرشوع  تشكل  مرحلة  العمق  يف  بدأت  قد  كانت   ،١٩٦٧ يونيو  هزمية  منذ 
– خاصة  االسرتاتيجية  مبصاحلها  تتعلق  وألسباب  اإلسالمي،  – االجتامعي  الثقايف 
اإلسالم  املنطقة:  يف  الثقايف  حليفها  املتحدة  الواليات  اختارت  النفط –  ظهور  بعد 
الوهايب وليس اإلسالم الدميقراطي – وال الثوري طبعاً – وحليفها االقتصادي: طبقة 
رجال األعامل، وحليفها السيايس: نظم احلكم الدكتاتورية. ساهم هذا التحالف يف 
تأخري الربيع العريب كاستثناء بني مناطق العامل كافة، ولكن الربيع بزغ أخريًا من رحم 
هذا التحالف ذاته؛ حيث أدى ارتباط رشكات األعامل بالعوملة االقتصادية إىل تأثرها 
– خاصة أبناءها حديثي التعليم – بثقافة العوملة أيضًا، وهي ثقافة دميقراطية بطبيعتها، 
تناقضت مع الشمولية العسكرية والبريوقراطية التي كانت حتكم املنطقة، وهي التي 
أال  طبيعيًا  كان  املناخ،  هذا  يف  اآلن.  حتكم  التي  الدينية  الشمولية  مع  أيضًا  تتناقض 
يشهد الفكر اإلسالمي يف منطقتنا أي نوع من اإلصالح أو التجديد الديني كالذي 
الدميقراطية  املدنية  الوطنية  الدولة  مفهوم  أمام  الباب  وفتح  والغرب،  أوروبا  عرفته 

احلديثة. 
عىل أنصار الثورة أن يدركوا أن ٢٥ يناير – وكل ثورات الربيع العريب – مل تكن من 
ذلك النوع التقليدي للثورات التي امتلك الثوار فيها القوة الكفيلة بسيطرهتم عىل السلطة 
السياسية، ولكن قيمتها التارخيية تكمن يف أهنا كرست حالة التجميد املتعمد حلركة تطور 
املجتمع وتفاعالته الطبيعية. عىل أنصار الدولة املدنية أن يستكملوا مرشوع التنوير الذي 
كان قد بدأ منذ هنايات القرن التاسع عرش مث توقف، من خالل نضال يومي يف جماالت 
التعليم والثقافة واإلعالم والعمل االجتامعي، وأخريًا العمل السيايس. من شأن وضع 
الربيع العريب يف سياقه ودالالته التارخيية، إعادة صياغة وعي أنصار الثورة بطبيعة ثورهتم 
وبالتايل تصحيح اجتاه حركتهم، وبدوهنا سيستمر مسلسل اإلحباط الثوري الراهن، 

وسيخرس الوطن كله ذلك اجليل الرائع الذي غري بوصلة املستقبل ملرص واملنطقة. 
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العامل،  يف  الثورية  التجارب  بعض  يف  ممكنًا   السياسية املراحل  حرق  كان  إذا 
مرص  مستحيًال.  يكون  يكاد  املجتمع  يف  املتجذرة   الثقافية املراحل  حرق  فإن 
جتديد  عرب  أوًال،   الوهابية الثقافية  احلقبة  تنهي  أن  البد  العريب  الربيع  وجمتمعات 
اإلسالمي  التجديد  احلديثة.  املدنية  بالدولة  حتمل  أن  قبل  ذاته،  اإلسالمي  الفكر 
دوره  عىل  يؤكد  كام  األمة،  هلوية  رئييس  كمكون  الدين  يؤكد  الذي  هو  املنتظر 
اإلجيايب يف صياغة قيم املجتمع، مع الوعي بخطورة خلطه بالسياسة خلدمة احتكار 
فئة بتفسري سيايس معني للدين، وهو ما انتهي يف جتارب عديدة إىل خراب الوطن 
بعد حروب دينية أهلية. الرصاع القادم سيكون بني هذا التصور وبني تصور الدولة 
الثقافية  حقبتها  مرص  تسمي  أن  قبل  الوقت  لبعض  سيمتد  رصاع  وهو  الدينية، 

اجلديدة.

ثانيًا: تآكل شعبية اإلخوان وتدهور شعبيتهم
رأسامهلم  من  الكثري  وفقدوا  احلكم،  يف  األوىل  جتربتهم  استثامر  اإلسالميون  حيسن  مل 
صوتوا  ممن  بعٍض  األمثن.  اجلامهريي  رصيدهم  ميثل  كان  الذي  واألخالقي  السيايس 
هلم بدأوا يشعرون بالقلق – ألول مرة – من اإلقحام املبارش للدين يف السياسة، ومن 
عرفته  طاملا  الذي  املتسامح  الوسطي  واإلسالم  تتفق  ال  اإلسالم  من  متشددة  نسخة 
مرص األزهر، ومن استخدام اإلسالم كشعار للتغطية عىل قمع أي معارضة سياسية، 
وعىل التمييز االجتامعي ضد الفقراء وضد النساء، وعىل تغيري منط احلياة والتضييق عىل 

احلريات الشخصية املعتادة.
تغري  حدوث  احتامل  عىل  قويًا  مؤرشًا  املجتمع  يف  املخاوف  هذه  تنامي  اعترب 
نوع  اجتاه  يف  القادمة،  الربملانية  االنتخابات  يف  للمرصيني  التصويتي  السلوك  يف 
بعض  وكذلك  واملدنية،  اإلسالمية  الرئيسية؛  السياسية  القوى  بني  التوازن  من 
أزمة  حيلحل  أن  ميكن  كان  تغري  وهو  املعتدلة،  الوسطية  اإلسالمية  األحزاب 
حد  إىل  وصلت  التي  املدنية  واملعارضة  اإلسالمي  احلكم  بني  السيايس  االنسداد 

االنتخابات. مقاطعة 
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ثالثًا: حدود الدور املتوقع للجيش
يف  مسبوق  غري  بشكل  االحتجاجات  تصاعد  أعقاب  ويف  املايض  يناير  أواخر  يف 
الوطني  الدفاع  ملجلس  عاجل  اجتامع  عن  مرة  ألول  ُاعلن  املحافظات،  من  العديد 
والشعبية  السياسية  القيادات  جانب  إىل  والداخلية  اجليش  قيادات  يضم  الذي 
املنتخبة. كان جمرد عقد اجتامع من هذا النوع إشارة واضحة، لعدم كفاية الرئيس 
املضطربة،  املرحلة  هذه  يف  خاصة  البالد،  يف  السياسية  العملية  إدارة  يف  والرئاسة 
بإدارة  إسالميني  وغري  إسالميني  املدنيني؛  انفراد  حول  السابق  املسار  تقطع  إشارة 
املنطق  وهو  احلدود،  محاية  يف  األصلية  ملهمته  اجليش  وتفرغ  السياسية،  العملية 
الذي طاملا كان اإلسالميون، خاصة اإلخوان، يؤكدون عليه. كان االجتامع إشارة 
الستئناف دور ما للجيش، خاصًة يف حفظ األمن السيايس يف البالد خاصة وأن 
يف   التجول حظر  فرض  بإمكانية  الرئيس،  انتخاب  منذ  مرة  ألول  لوح  البيان 
القناة،  منطقة  يف  ذلك  بعد  بالفعل  حدث  ما  وهو  والعنف،  االضطرابات  مناطق 
أربعني  حوايل  قتل  يف  تورط  الذي  األمن  انسحاب  بعد  وواضح  مبارش  وبشكل 
مواطنًا خالل يومني يف بورسعيد. كام تضمن البيان آنذاك ما يشبه االعتذار للقضاء 
واإلعالم بعد محلة تشويه وحماوالت هلدم استقالليتهام من قبل اإلخوان املسلمني، 
واإلخوان  الرئيس  عىل  اجليش  من  ضغط  أنه  عىل  آنذاك  املعارضة  فرسته  ما  وهو 

لوقف حماوالت اهليمنة وأخونة الدولة.
أهنى صمود الثوار ودماءهم يف امليادين شبح احلكم العسكري لألبد، وعىل الرغم 
من دعوات البعض لـ نزول اجليش، إال أن ذلك ال يعنى إطالقًا قبوًال شعبيًا بعودة 
اجليش للحكم – وال اجليش أصبح راغبًا يف ذلك – بل يعنى مطالبته مبامرسة الضغط 
عىل اجلامعة لوقف مسار االنفراد بالقرار وأخونة الدولة وضامن أمن سيناء وعرقلة رغبة 
وهكذا  أكثر،  ليس  لألمن  كبديل  للشوارع   الشعبية جلاهنم  نزول  يف  اإلسالميني 
سيبقى تأثري اجليش عىل جمريات السياسة الداخلية يف مرص ولكن بطريق غري مبارش، 
باعتباره الرادع األخري امام حماولة أي فصيل سيايس لالنفراد بالقرار أو للخروج عىل 

اخليارات الشعبية يف أي حلظة.
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رابعًا: سيناريوهات العملية السياسية يف مرص
ميكن تلخيص الوضع السيايس الراهن يف أن اإلخوان قد أثبتوا فشلهم ولكن البدالء 
غري جاهزين وغري قادرين حتى اآلن عىل الفوز بثقة الشعب وال بثقة املجتمع الدويل؛ 
خاصة الواليات املتحدة؛ فاملعارضة املدنية، ال تزال ضعيفة مفككة، تركب موجات 
أغلبية  عىل  احلصول  من  متكنها  مجاهريية  كتلة  لثقة  تفتقر  ولكنها  الشعبي،  الغضب 
مرحية عرب االنتخابات. مثة بدايات مبرشة النتشار األحزاب املدنية؛ خاصة يف أوساط 
الشباب، ظهرت بشائرها يف نتائج انتخابات طالب اجلامعات، ما قد يفتح الباب 
أمام احتامل حصول حتالف مدنى واسع – إن تشكل وقرر خوض االنتخابات – عىل 
النسبة األكرب من األصوات يف االنتخابات القادمة، بتصويت عقايب شعبي لإلخوان 
ولإلسالميني، ويف هذه احلالة قد يعانى املرصيون مرحلة جديدة من االرتباك أيضًا، 
فالكتلة املدنية الوحيدة املؤهلة ملثل هذا التحول الدراماتيكي هي حتالف ليربايل قادر 
اُملدانني  غري  السابقني  الوطني  احلزب  أعضاء  من  واملدن  الريف  وجهاء  حشد  عىل 
وحزب  موسى  عمرو  وجود  استمرار  يفرس  ما  وهو  سياسيًا،  مدانني  وال  بالفساد 
املؤمتر يف جبهة اإلنقاذ رغم اعرتاضات الشباب الثوري داخلها. هذا التناقض الداخيل 

هو ما ميكن أن يفجر مثل هذا السيناريو من داخله.  
مثة سيناريو آخر حمتمل، حصول حتالف سلفي عىل النسبة األكرب من األصوات، 
البالد،  تاريخ  يف  سلفي  وزراء  رئيس  أول  لتسمية  فرصة  أمامهم  سيكون  وبالتايل 
والدخول يف مفاوضات شاقة مع الكتلة اإلخوانية لتشكيل حكومة ائتالفية، ويف حالة 
الفشل قد يتجهون للتفاوض مع الكتلة املدنية. ولكن عىل الرغم مما أبداه حزب النور 
من مرونة سياسية – خاصة يف مبادرته للتوافق الوطني التي وأدها اإلخوان برسعة – إال 
أنه يصعب التعويل عىل ذلك، فهذه املرونة السياسية تتناقض بشكل صارخ مع التشدد 
الفكري املعروف عن السلفيني والذي ظهر بوضوح أثناء وضع مواد الدستور، وهو 
ما يرجح أن تلك املرونة االستثنائية مل تكن سوى مناورة سياسية إلحراج اإلخوان، 
ال هنجًا أصيًال لدى التيار السلفي. يعنى هذا االستنتاج أن سيناريو البديل السلفي هو 

سيناريو مغلق بدوره. 
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اجلميع  ميارس  السلفي،  البديل  أو  املدنية  املعارضة  أو  باجليش  األمر  تعلق  سواء 
بقوهتم  االعرتاف  عىل  إجباره  هبدف  اإلخواين،  احلكم  عىل  املتواصل  الضغط  سياسة 
عىل األرض والرتاجع عن سياسة التجاهل واالنفراد بالقرار واالنصياع لنهج املشاركة 
ال املغالبة واالمتثال للمطالبات بقانون انتخابات عادل، خاصة فيام يتعلق بتنقية قاعدة 
الناخبني وتقسيم الدوائر بشكل غري متحيز وإرشاف قضائي يف ظل حكومة حمايدة، 
وهو ما قد يفتح الباب أمام بديل سيايس مركب، حيظى بفرص أكرب للخروج مبرص 

إىل بر األمان.
يتأسس هذا السيناريو املتفائل عىل تدهور صورة ورشعية القوتني الرئيسيتني يف 
االنفراد  يف  منهام  كل  فرص  تضاؤل  وبالتايل  اإلخوان،  مث  اجليش  السياسية؛  الساحة 
بالسلطة إزاء اآلخر، واألهم إزاء أطراف سياسية أخرى بدا أهنا أصبحت أكثر تبلورًا 
سياسيًا منذ الثورة، ما يرشح لوجود أطراف أكثر توازنًا يف انتخابات املجالس النيابية 
قوة  اإلخوان  اجليش  يريد  بامتياز.  دميقراطي  سيناريو  أمام  الطريق  ويفتح  القادمة، 
بني قوى سياسية متعددة متوازنة، ال قوة مهيمنة يف النظام السيايس املرصي اآلخذ 
املتحدة  الواليات  أبدته  مما  الرغم  وعىل  مماثل،  بشكل  املرحلة.  هذه  يف  التشكل  يف 
يف أعقاب الثورة من قناعة بقدرة اإلخوان – مقارنة بغريها – عىل حتقيق االستقرار 
السيايس وإدارة املرحلة االنتقالية واخلروج باالقتصاد املرصي لرب األمان، إال أن فشلهم 
سيناريو  تبنى  عىل  برسعة  املتحدة  الواليات  أجرب  املحاور  هذه  كافة  عىل  املفاجيء 
 بولييس فورين  ملجلة  تقرير  إشارة  لدرجة  مرص،  يف  الدميقراطي  السيايس  التوازن 
األمريكية إىل أن الرؤية االسرتاتيجية ألوباما تقوم عىل توقع سحق اإلخوان يف انتخابات 
نزهية شفافة، ال عرب عنف الشارع الثوري، بل تعترب أن أفضل تطور عىل املدى الطويل 
للثقافة السياسية العربية هو دخول اإلسالميني يف عملية دميقراطية، مث وألول مرة يف 
تارخيهم يتم إسقاطهم من جانب الناخبني بسبب أخطاءهم وجتاوزهم، ما خيلق توازن 
حقيقي للسلطة بني االجتاهات السياسية املتعارضة يف الرئاسة والربملان ألول مرة يف 
تاريخ مرص املعارص. وهو سيناريو ليس بعيد عن التوقع – نظرياً – بسبب حمدودية 
القاعدة االنتخابية لإلسالميني، حيث أن ٢٥٪ فقط انتخبوا مرسى يف اجلولة األوىل 
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يف االنتخابات الرئاسية، إىل جانب املستويات العالية من التعبئة ضدهم خالل األزمة 
الدستورية، كل ذلك قد أرض هبم سياسيًا إىل حٍد كبري.

يف املقابل يتخذ السيناريو الثاين املتشائم واحلادث فعًال عىل األرض مسار صدام 
االسالمي  التيار  أنصار  بني  األهلية  للحرب  أقرب  حلالة  يصل  قد  صاخب  سيايس 
والتيار املدين والفئات الشعبية الغاضبة يف الشوارع، خاصة بعد استمرار تعنت اإلخوان 
الرئيس  إقدام  منذ  خاصة  وحدهم،  السياسية  العملية  مسار  احتكار  عىل  وإرصارهم 
والالحقة  السابقة  قراراته  بتحصني  للدستور  خمالف   دستوري إعالن  إصدار  عىل 
أحكام  أي  من  الدستور  لكتابة  التأسيسية  واجلمعية  الشورى  جملس  حتصني  وكذلك 
بعدم دستورية أي مما سبق، ما زاد من احتقان الشباب الغاضب، واضطر جبهة اإلنقاذ 
املعارضة الختاذ قرارات مبقاطعة أي حوارات مع الرئاسة لعدم جديتها، ومقاطعة أول 
انتخابات برملانية يف عهد الرئيس مريس. ولألسف فإن مثة مؤرشات عديدة تدعم هذا 
السيناريو، ففي مقابل فوز الطالب املعارضني يف اجلامعات يستعيد اإلخوان مرشوع 
االحتجاجات  مواجهة  ويف  اجلامعات،  يف  احلزيب  العمل  ملنع  مبارك  زمن  من  قانون 
العاملية يستعيدون مرشوعًا لتجرمي اإلرضاب، ويف مواجهة أزمة شباب األلرتاس مع 
األمن يعدون مرشوع قانون بإلغاء وجترمي إنشاء روابطهم، وهكذا يف قانون اجلمعيات 
األهلية وقوانني املرأة واألرسة والطفل...إلخ. يتمسك اإلخوان بنهج سيايس وفكري 
ورشوط  ومدلوالت  واحلديثة  املدنية  الدولة  ملفاهيم  اإلدراك  عدم  من  حالة  عن  يعرب 
تقليديًا  دينيًا  غطاًء  توفر  التي  بالدرجة  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  واستحقاقات 
ألنصارهم الستخدام العنف املجتمعي ضد معارضيهم السياسيني، ما ينذر باحتامالت 

قوية واقعية للحرب األهلية. 





تحديات العملية االنتقالية في ليبيا*
بول سالم وأماندا كادليك

ملخص
بعد مرور أكثر من سنة عىل اندالع االنتفاضة ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذايف، 
ختو ض ليبيا مرحلة انتقالية صعبة. فقد مات القذايف، وُأسِقط نظامه الذي استمّر ٤٢ 

سنة، وحتّررت البالد. 
الطريق  عىل  بلدهم  تضع  أن  منها  يفرتض  انتخابات  إلجراء  الليبيون  ميّهد  واآلن 

لصوغ دستور جديد ونظام سيايس دميقراطي. 
األجهزة  يف  وضعفًا  االنتقالية،  املرحلة  إلدارة  الدولة  ملؤسسات  غيابًا  ّمثة  أن  بيد 
األمنية التي حتافظ عىل السالم، وليس مثة ما يكفي من الوحدة الوطنية لضامن انتقال 
أن  غري  االنتقالية،  للمرحلة  زمنيًا  جدوًال  االنتقايل  الوطني  املجلس  وضع  لقد  آمن. 

ُنرشت هذه الورقة ضمن سلسلة أوراق كارنيغي – حزيران / يونيو ٢٠١٢ التي تصدر عن مركز   (*
كارنيغي للشرق األوسط؛ ويعاد نشرها هنا باالتفاق مع المركز المذكور.

رئيسة  محّللة  كادليك  أماندا   .األوسط للشرق  كارنيغي  مركز  ومدير  لبناني  باحث  سالم  بول   
لقضايا الشرق األوسط.
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رشعّيته لدى اجلمهور ضعيفة، البل هو يفتقر إىل البنية املؤّسسية لضامن تنفيذ خريطة 
الطريق ضمن املهل التي وضعها وبشكل ناجح. 

ولعّل ما يزيد من حتديات املرحلة وجود عرشات اآلالف من الثوار املسّلحني الذين 
رفضوا التخّلي عن أسلحتهم حتى ُتَلّبى مطالبهم املختلفة، وتواُصل األعامل القتالية بني 
سلسلة من اجلامعات القبلية وبني امليليشيات التي تصّفي حسابات من املايض القريب 
أو تتصارع عىل السلطة والنفوذ. اليزال البلد مفّتتًا عىل أسس مناطقية تفّتتًا شديدًا. 
ويقابل القوة العددية لسكان املنطقة الغربية، القوة الثورية إلقليم برقة الرشقي – الذي 

يشمل معقل الثوار يف بنغازي – والقبائل اجلنوبية املنقسمة يف فزان. 
ومع ذلك، فرص نجاح العملية االنتقالية ليست قامتة. وماقد يعّزز هذه العملية 
العام  والتوافق  الليبية،  باهلوية  واإلحساس  القذايف،  بإطاحة  السائدة  الفخر  مشاعر 
حول اخلطوات الرئيسة التالية التي يتم اّتخاذها: إجراء االنتخابات، وصياغة دستور 
جديد، وإنشاء مؤسسات الدولة الدميقراطية. رمبا تكمن اخلالفات القبلية واملناطقية 
الطائفية والعرقية التي  االنقسامات  يف صلب الرصاع القاتل، لكنها أقل رضاوة من 
غّذت احلروب األهلية املمتّدة يف بعض البلدان األخرى يف الرشق األوسط. والبيئة 
اجليو – سياسية يف حميط ليبيا إجيابية إىل حّد ما، خصوصًا عندما ُتقاَرن مع دول يف 
الوفرية  ليبيا  عائدات  هناك  مث  احلاّد.  الدويل  للرصاع  ساحات  أصبحت  الشام  بالد 
من النفط، والتي إذا ّمتت إدارهتا بشكل جيد ميكن أن تساعد يف إعادة بناء الدولة 
واملؤسسات الوطنية برسعة وعىل نحو غري متاح لبعض الدول األخرى يف املنطقة يف 

حقبة مابعد الثورة. 
مثة العديد من الّسبل التي ميكن أال تسري فيها املرحلة االنتقالية يف ليبيا كام جيب. لكن 
إذا واصل قادة ليبيا وأصدقاؤهم يف املنطقة وخارجها مسريهتم عىل الرغم من الصعاب، 
مقّومات  ذات  دولة  إىل  الديكتاتورية  من  لالنتقال  جيدة  فرصة  ليبيا  لدى  فستكون 
يف  واالقتصاد  واملجتمع  الدولة  بناء  إعادة  نحو  األوىل  باخلطوات  والقيام  دميقراطية، 

ذلك البلد املنكوب.
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من التحرير إلى الدستور
أعلن املجلس الوطني االنتقايل، يف اإلعالن الدستوري الذي أصدره يف ٣ آب / أغسطس 
٢٠١١، عن جدول زمني طموح مّدته مثانية عرش شهرًا ملرحلة انتقالية تبدأ مبارشة بعد 
اإلطاحة بالنظام. بدأ العّد التنازيل عندما حتّررت طرابلس يوم ٢٣ ترشين األول / أكتوبر ٢٠١١، 
وكان من املقّرر أن تكتمل املرحلة االنتقالية بحلول أيار / مايو ٢٠١٣. شملت املرحلة األوىل 
تعيني حكومة مؤّقتة، وإصدار قانون انتخايب، وإنشاء املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
والتحضري النتخابات اجلمعية الوطنية التأسيسية التي كانت مقّررة يف ١٩ حزيران / يونيو 
٢٠١٢. من املفرتض أن جيري حّل املجلس الوطني االنتقايل يف االجتامع األول للجمعية 
ن اهليئة املنتخبة آنذاك حكومة جديدة وجلنة لصياغة الدستور اجلديد  التأسيسية، عىل أن ُتعيِّ
بحلول آب / أغسطس. ومن مث ُيعَرض الدستور عىل الشعب الليبي للموافقة عليه، حيث 
سيمّهد الطريق أمام جولة جديدة من االنتخابات ونظام سيايس جديد يف أيار / مايو ٢٠١٣.

ولئن كانت هناك بعض اخلالفات يف ليبيا حول اخلطوط العريضة خلريطة الطريق 
هذه، فإن ّمثة شكوكًا كبرية يف داخل ليبيا وخارجها عىل حّد سواء حول ما إذا كان 
َلت بالفعل انتخابات  ميكن تطبيقها بنجاح، وخاصة يف إطار زمني معقول. فقد ُأجِّ
حزيران / يونيو إىل ٧ متوز / يوليو بسبب عمليات تأخري مرّدها أسباب فنية وطعون من 
قبل بعض املرّشحني. ومن بني التحّديات األخرى القدرة املحدودة للمجلس الوطني 
االنتقايل، واحلالة اهلّشة لألمن الداخيل، وإحجام الكتائب املسّلحة عن تسليم السالح، 
غياب  ظل  يف  بنجاح  االنتخابات  إجراء  ميكن  كان  إذا  ما  حول  اجلّدية  والتساؤالت 

األمن االنتخايب واإلدارة الفّعالة.

المجلس الوطني االنتقالي: ما له وما عليه
تأّسس املجلس الوطني االنتقايل يف األسابيع األوىل للثورة، بعد أن سعت املجالس املحّلية 
التي ظهرت يف املدن والبلدات املتمّردة – بنغازي والبيضاء ودرنة وطربق وغريها – إىل 
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تنظيم متثيلها يف جمموعة أوسع من شأهنا متثيل الثورة املناهضة للقذايف والوصول إىل املدن 
واملناطق التي التزال حتت سيطرة النظام. كام عمل املجلس الوطني االنتقايل، الذي كان 
مقّره أصًال يف بنغازي، عىل بدء التواصل والسعي إىل احلصول عىل دعم املجتمع الدويل. 
وعّينت املنظمة مكتبًا تنفيذيًا للقيام مبهام احلكومة يف املناطق اخلاضعة ليسيطرة املتمّردين.

يف البداية، توّلى قيادة املجلس االنتقايل يف الغالب قادٌة من املنطقة الرشقية، لكنه 
ضّم أعضاء من مجيع املناطق. وقد تشّكلت جمموعة قوية من املسؤولني السابقني يف نظام 
القذايف كانوا انشّقوا يف وقت مبكر، ضّمت رئيس املجلس االنتقايل، مصطفى عبد 
اجلليل، وهو وزيرسابق للعدل يف عهد القذايف؛ ووزير االقتصاد السابق عيل العيساوي؛ 
ووزير الداخلية السابق عبدالفتاح يونس، الذي أصبح قائدًا عسكريًا للمتمّردين إىل أن 
اغتيل يف متوز / يوليو ٢٠١١، وثالثتهم من رشق ليبيا. مثة جمموعة ثانية كانت أيضًا جزءًا 
من دولة القذايف، غري أهنا كانت مرتبطة بجهود ابنه سيف اإلسالم املفرتضة لإلصالح 
والتحديث من الداخل. ضّمت هذه املجموعة حممود جربيل، الذي ترك منصبه يف إحدى 
اجلامعات يف الواليات املتحدة ليرتّأس املجلس الوطني للتنمية االقتصادية يف ليبيا يف العام 
٢٠٠٧، وأصبح رئيس املكتب التنفيذي للمجلس االنتقايل؛ وأمحد اجلهاين، ونائبه حممد 
العالقي، وهو وزيرسابق للعدل، إضافًة إىل آخرين. وتأّلفت املجموعة الثالثة من املغرتبني 
الليبيني الذين عادوا إىل البالد عندما اندلعت الثورة، وضّمت عيل الرتهوين، الذي غادر 
الواليات املتحدة لرئاسة قسم االقتصاد واملالية يف املجلس االنتقايل، وحممود شّمام، الذي 
عاد من منصبه يف جملس ادارة قناة اجلزيرة يف قطر ليعمل يف منصب مسؤول اإلعالم 
واملعلومات يف املجلس االنتقايل. وضّمت الفئة الرابعة أساتذة وحمامني وناشطني ليبيني، 
مثل املتحدث باسم املجلس عبداحلفيظ غوقة، وفتحي باجا، وفتحي تربيل، وآخرين.١ 
مع  االنتقايل  املجلس  عمل  النظام،  سيطرة  حتت  التزال  كانت  التي  األقاليم  يف 
اجلامعات الّرسية التي رّشحت ممثلني عنها إىل اهليئة؛ وبقيت أسامء هؤالء األعضاء ّرسية 
املبكرة،  املراحل  يف  الّرسية  الطبيعة  هذه  خلقت  مناطقهم.  حتّررت  حتى  بالرضورة 
نقصًا  املغلقة،  األبواب  وراء  القرارات  واّتخاذ  العامة  االتصاالت  ضعف  عن  فضًال 
يف الشفافية يف املجلس، عاد ليقّوض مصداقية املجلس االنتقايل. خالل الثورة ويف 
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أعقاهبا، متّتع املجلس االنتقايل بـ رشعّية ثورية مؤّقتة لدى الرأي العام بسبب قيادته 
عملية إسقاط النظام بنجاح. لكن حاملا انتقلت البالد من الثورة إىل العملية االنتقالية، 

برزت إىل الواجهة قضايا شفافية املجلس االنتقايل ورشعيته وأداؤه.
مبا أن املجلس االنتقايل يف جوهره هيئة نّصبت نفسها بنفسها، فقد كان مفتوحًا 
عىل التساؤالت حول كيفية اختيار أعضائه، والسلطة التي ميتلكها هؤالء للحكم. وقد 
تسّبب هذا يف حصول مشاكل بني املجلس وبني اجلامعات املحلية املختلفة والكتائب 
ن ال يشعرون بالرضا عن حجم متثيلهم أو عدمه فيه، أو ينازعونه سلطته  املسّلحة ممَّ
عليهم. ردًا عىل ذلك، نّظم املواطنون أنفسهم يف عدد من األحياء والبلدات يف أنحاء 
املجلس  يف  ميّثلهم  َمن  ترشيح  أو  انتخاب  يف  دور  منهم  لكثري  يكن  مل  التي  البالد، 
ضغطت  كام  ممّثليهم.  استبدال  هبدف  هبم  خاصة  حملية  انتخابات  وأجروا  االنتقايل، 
القضايا  من  مروحة  بشأن  االنتقاليني  القادة  عىل  الدوام  عىل  املدين  املجتمع  مجاعات 
اإلصالحية، من زيادة الشفافية إىل حقوق اإلنسان ومتثيل املرأة يف الربملان. ويف أحيان 
أخرى، تعّرض املجلس االنتقايل إىل التهديد من امليليشيات املطالبة بتنازالت وامتيازات 
خمتلفة. حاول املجلس التعامل مع هذه التوّترات من خالل التفاوض وزيادة الشفافية يف 
عملياته، وتوسيعه ليمّثل جمموعة أشمل من اجلامعات واملناطق. وقد منا حجمه بشكل 

مّطرد منذ األيام األوىل للثورة. وحتى كتابة هذه السطور، كان فيه ٨١ عضوًا.
نقل املجلس االنتقايل عملياته من بنغازي إىل طرابلس، وعني حكومة مؤّقتة بعد 
سقوط القذايف. مع مرور الوقت، حتّول توازن القوى يف املجلس أيضًا من أعضاء املناطق 
الرشقية إىل الغربية. وقد خلق هذا التحّول شعورًا باإلحباط والتهميش بني اجلامعات 
الرشقية، ماغّذى جزئيًا الدعوات إىل إقامة دولة فدرالية وحكم ذايت يف املنطقة الرشقية. 
الثورة،  دورها الكبري يف  للمرأة عىل الرغم من  كام مينح املجلس متثيًال ضعيفًا جدًا 
حيث اليوجد فيه سوى امرأتني، ومل تكن احلكومة املؤّقتة املكّونة من أربعة وعرشين 

وزيرًا تضّم سوى وزيرتني.
قام املكتب التنفيذي واحلكومة املؤّقتة التي عّينها املجلس االنتقايل، من ناحية، بعمل 
ل بحشد الدعم الدويل للثورة وإدارة العملية االنتقالية حتى اآلن. وقد جتّنب  جّيد َثمتَّ
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املجلس واحلكومة عملية اهنيار كبرية عىل الرغم من ظروف االنتقال الصعبة للغاية من 
الثورة واحلرب األهلية إىل بداية حقبة مابعد القذايف. ومن ناحية أخرى، واجهت اهليئتان 
انتقادات شديدة، حيث جادل البعض بأهنام ليستا متثيليتني كام جيب، وليستا خاضعتني 
إىل املساءلة عىل نحو كاٍف، فيام جادل آخرون أهنام تتحّركان ببطء شديد يف إعادة بناء 

األمن، وتسيئان إدارة األموال العامة، وتنّفذان أجنداهتام السياسية اخلاصة.
مع ذلك، وعىل عكس السلطات االنتقالية يف تونس أو مرص، مل تكن لدى املجلس 
كي  قوية  دولة  مؤسسات  املؤّقتة،  واحلكومة  التنفيذي  املكتب  عن  فضًال  االنتقايل، 
يقودها. خالل فرتة حكمه، ومع أن اجلزء األكرب من القوى العاملة كان عىل جدول 
الرواتب العام، أضعف القذايف معظم مؤسسات الدولة، وحكم من خالل شبكة من 
العالقات الشخصية والوحدات األمنية. وقد زادت الثورة وسقوط النظام من ضعف 
هذه املؤسسات الضعيفة أصًال. واجهت السلطات االنتقالية أيضًا صعوبات مالية وأمنية 
حتّديات  الفور  عىل  املؤّقتة  احلكومة  واجهت  طرابلس،  مدينة  سقوط  فبعد  وسياسية. 
عّدة: العمل عىل استعادة ١٧٠ مليار دوالر من األصول الليبية املجّمدة يف اخلارج، 
واستئناف إنتاج النفط،٢ وإعادة األمن من خالل نزع السالح وإدماج الثوار املسلحني، 
واالستعداد  االنتقالية،  العدالة  قضايا  ومعاجلة  والرشطة،  الوطني  اجليش  بناء  وإعادة 

إلجراء انتخابات يف منتصف العام ٢٠١٢.

الشؤون المالية والسياسة
األول / ديسمرب  كانون  منتصف  ففي  إحلاحًا.  األكثر  الشاغل  هي  اإليرادات  كانت 
٢٠١١، أمر قرار جملس األمن الدويل الرقم ٢٠٠٩ باإلفراج عن األصول احلكومية التي 
تعود اىل املؤسسة الليبية الوطنية للنفط، واملصارف الليبية، واملؤسسة الليبية لالستثامر، 
دت يف بداية احلرب مبوجب  واملؤّسسات الوطنية أخرى. كانت هذه األصول قد ُجمِّ
قرار جملس األمن الرقم ١٩٧٠. ويف حني ُأفِرج اآلن عام يقرب من ١٠٠ مليار دوالر 
بعد أن ُرِفع ماتبّقى من عقوبات األمم املتحدة، تواصل الدول األعضاء منفردة اإلفراج 
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عن األموال بشكل تدرجيي وفقًا للقوانني املحلية. وكان اإلفراج عن أكرب دفعة تبلغ يف 
جمموعها نحو ٤٠ مليار دوالر يف كانون األول / ديسمرب ٢٠١١، هو الذي أتاح أخريًا 
للحكومة املؤّقتة استئناف دفع الرواتب ملئات اآلالف من موظفي القطاع العام، الذين 
املالية  التدّفقات  وّفرت  االنتفاضة.  اندالع  منذ  رواتبهم  عىل  منهم  البعض  حيصل  مل 

للحكومة املؤّقتة األموال الالزمة إلطالق خطة إعادة إدماج املتمّردين.
كانت البالد فقدت أيضًا مصدر تدّفق إيراداهتا الرئيس يف أعقاب احلرب. فليبيا 
قبل  برميل.  مليار   ٤٦٫٤ إىل  تصل  أفريقيا  يف  مؤّكدة  نفطية  احتياطيات  أكرب  متلك 
االنتفاضة، كان مايقرب من ٩٥ يف املئة من إمجايل عوائد الصادرات يأيت من النفط، 
فيام شّكلت الطاقة أكثر من نصف الناتج املحيل اإلمجايل. وقد عانى القطاع النفطي من 
أرضار كبرية بسبب الغارات اجلوية وعمليات النهب واإلمهال أثناء الثورة، لكن عّمال 
النفط متّكنوا من العودة إىل العمل بعد الثورة، وبدأوا يف إعادة إنتاج النفط والغاز إىل 
ماكان عليه تدرجييًا. ويف أيار / مايو ٢٠١٢، وصل اإلنتاج إىل حواىل ١٫٥ مليون برميل 

يوميًا، ٣ وهو يقرتب من مستويات ماقبل احلرب البالغة ١٫٨ مليون برميل يوميًا. 
ومع ذلك، أحيت عودة التدّفقات النقدية أيضًا املخاوف من الفساد، وهو سمة 
ممّيزة للنظام السابق هّددت بأن تطفو عىل السطح من جديد يف نظام مابعد القذايف. ويف 
ظل عدم وجود نظام مالئم للرقابة املالية والشفافية، مل يكن يف وسع املجلس االنتقايل 

واحلكومة املؤّقتة دحض االّتهامات بسوء اإلدارة املالية بصورة عملية.
ال يعّد نقص املوارد مصدر القلق الرئيس يف ليبيا، بل يأيت القلق من مسألة القدرة 
عىل إدارهتا بفعالية. ومن األمثلة عىل ذلك توفري الرعاية الطبية للثوار الذين قاتلوا يف 
احلرب. فقد كان يف وسع املرىض الذين يسعون إىل احلصول عىل العالج من إصابات 
طفيفة أو حاالت ال َتمتُّ لالنتفاضة بصلة، التظاهر بأهنم من ضحايا احلرب، والبقاء 
يف مستشفيات مكلفة يف أوروبا والبلدان العربية املختلفة لفرتات طويلة، يف حني جرى 
إيواء أقارهبم يف فنادق قريبة. ويف الوقت الذي أدركت فيه احلكومة املدى الذي وصلت 
من  املاليني  مئات  كانت  منها،  احلّد  حتاول  وبدأت  واخلداع،  الغش  عمليات  إليه 

الدوالرات قد تدّفقت بالفعل إىل خارج البالد. 
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سوف تنتج االنتخابات الوطنية اجلمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد ذلك حكومة 
حتّل حمّل املجلس االنتقايل واحلكومة املؤّقتة. وإىل أن ُتجرى االنتخابات بنجاح وجيتمع 
النقص  مواجهة  يف  املؤّقتة  واحلكومة  االنتقايل  املجلس  سيستمّر  ليبيا،  يف  برملان  أول 

الكبري يف الرشعية والثقة العامة الذي مّيز قيادته يف املرحلة االنتقالية.

التحّدي األمني
الكتائب والسلطات املركزية

ميّثل الوضع األمني اهلش يف البالد أكرب حتدٍّ مبارش للعملية االنتقالية يف ليبيا. إذ يشّكل 
عرشات اآلالف من الثوار املسلحني، املنّظمني يف عرشات امليليشيات ذاتّية القيادة – أو 
الكتائب كام يسّمون أنفسهم – شبكة من السيطرة عىل خمتلف أنحاء البالد. وقد كانت 
ممارسة السلطة عىل هذه الكتائب املسّلحة أمرًا يف غاية الصعوبة. يف املراحل األوىل من 
القتال، أنشأ املجلس االنتقايل جيش التحرير الوطني، لكنه مل يعمل بوصفه جيشًا بقدر 
ومواطنون  سابقون  ضباط  مستقّلة شّكلها  كتائب  بني  وتنسيق  اندماج  حماولة  ماكان 
عادّيون. ويف بيئة مابعد الثورة، أظهرت هذه الكتائب انعدام الثقة، اليف احلكومة املؤّقتة 

وحسب، بل بني بعضها البعض أيضًا. 
يف طرابلس، تسّبب تداخل عرشات الكتائب يف بروز ظروف عالية التوتر. فقد 
تعايش املجلس الثوري يف طرابلس بقيادة عبداهللا ناكر، الذي اّدعى أنه يقود جمموعة 
من أكثر من ٢٠ ألف عنرص، بصعوبة مع املجلس العسكري يف طرابلس الذي يقوده 
عبداحلكيم بلحاج (حتى استقالته يف ١٤ أيار / مايو ٢٠١٢)، وهو الذي حتالف يف السابق 
مع اجلامعة اإلسالمية الليبية املقاتلة، التنظيم املتشّدد الذي يعود تارخيه إىل التسعينيات، 
الكتائب  تفّوقت  وبدورها  القاعدة.  بتنظيم  ِصالت  له  بأن  السابق  يف  ُيشَتَبه  وكان 
سعدون  كتيبة  إن  والعتاد.  العديد  حيث  من  بلحاج  جمموعة  عىل  واملرصاتية  الزنتانية 
سوحيل من مرصاتة وائتالف من مخس ميليشيات من الزنتان مها أقوى املجموعات 

التي التزال يف طرابلس. 
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قّدمت كتيبة سعدون سوحيل آالف الضحايا يف معركة رمبا هي األكثر دموية يف 
حارب  وقتلته.  القذايف  أرست  بأهنا  تتمّيز  وهي  أشهر،  تسعة  استمّرت  التي  احلرب 
الزنتانيون شامًال، واستولوا عىل املطار، ويف الطريق وجدوا سيف اإلسالم. توّفر امليليشيا 

الزنتانية احلامية لبعض املؤّسسات احليوية يف طرابلس، مثل حقول النفط واملصايف. 
يف مناورة ذكّية، عّين املجلس االنتقايل قادة هذه الكتائب يف وزارات حكومية 
رئيسة، وهو اإلجراء الذي مل يؤّد إىل موازنة احلساسيات السياسية وحسب، بل أيضًا 
قادة  من  اثنان  ويتوّلى  االنتقايل.  املجلس  فلك  إىل  الكتائب  هذه  قيادة  بنجاعة  نقل 
الكتائب، مها فوزي عبدالعال من مرصاتة وأسامة اجلوييل من الزنتان، وزاريت الداخلية 
والدفاع. ومع ذلك، جتاهلت اجلامعتان نداءات املجلس االنتقايل املتكّررة لنزع السالح 
وإخالء مواقعهام.٤ وإدراكًا منهام للحاجة إىل جتّنب املواجهة املبارشة، انضّمت اجلامعتان 
املجلس  اسم  عليه  أطلق  حتالف  إىل  األخرى،  املسّلحة  اجلامعات  من   ١٠٠ وحواىل 
شباط / فرباير  يف  امليليشيات  بني  اتفاق  مبوجب  أنشئ  والذي  ليبيا،  لغرب  العسكري 

٢٠١٢، وكان هيدف إىل احلفاظ عىل األمن يف منطقة طرابلس. 
تشّكل اجلامعات املسلحة يف منطقة برقة الرشقية أيضًا جزءًا من حتالفات أكرب، حيث أن 
املجلس العسكري يف برقة واحتاد الكتائب الثورية مها اجلامعتان األقوى. وكان اندالع أعامل 
العنف يف الرشق أقّل منه يف الغرب ألن الكتائب هناك توّحدت يف وقت مبكر من الثورة 
وحتمل قدرًا أقّل من التوترات القبلّية. وعىل الرغم من اخلالفات السياسية حول الالمركزية 
واألدوار التي قد تلعبها تلك القوى يف طرابلس وبنغازي إذا استمّرت اال ّتجاهات احلالية، 
فإن حدوث مواجهة مسّلحة خطرية بني الرشق والغرب اليبدو مرّجحًا يف الوقت الراهن.٥
إن الكتائب املتواجدة يف املنطقة اجلنوبية صغرية وحمّلية يف تركيبها وأكثر ارتباطًا 
بالقبيلة ّمما هو عليه احلال يف الشامل. لكن االنفجارات التزال تقع يف اجلنوب مع زيادة 
تواترها وشّدة فتكها، فقد أّدت اخلالفات بني القبائل يف سبها والكفرة إىل مقتل املئات 

وإصابة مئات آخرين. 
عمومًا، يف املناطق التي تكون فيها للكتائب جذور اجتامعية وعائلية، يتم قبوهلا 
قاعدهتا  خارج  مناطق  تدخل  عندما  لكن  حملية،  محاية  قوة  أهنا  عىل  إليها  وُينظر 
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تزداد  طرابلس –  يف  والزنتان  مرصاتة  أبناء  املثال،  سبيل  األساسية – عىل  االجتامعية 
فرصة االحتكاك مع املجتمعات املحلية. ويف حالة انعدام القانون التي سادت البالد، 
التهريب  أعامل  يف  توّرطت  حيث  العصابات  يشبه  املسلحة  اجلامعات  من  بعض  بدأ 
ويقّدر  اإلجرامي.  السلوك  أنواع  من  ذلك  وسوى  والدعارة  واملخدرات  واالبتزاز 
الرغم  عىل  ألف،   ٢٠٠ بحواىل  ثّوار  بأهنم  يّدعون  الذين  لألشخاص  اإلمجايل  العدد 
من أنه من املرّجح أن العديد من الليبيني يّدعون بأهنم ثوار لالستفادة من تقدميات 

مابعد الثورة.
فّضل املجلس االنتقايل واحلكومة املؤّقتة الصرب عىل املواجهة، حيث بدأ برناجمًا 
يرغبون  من  وإدماج  احلكومية،  الرواتب  جدول  عىل  الثوار  من  متزايد  عدد  لوضع 
التعليم  فرص  أو  الوظائف  عىل  بديل  تدريب  وتوفري  الرشطة،  أو  اجليش  قوات  يف 
رواتب  احلكومة أهنا ستقّدم  ٢٠١٢ أعلنت  آذار / مارس  املستمّر ملن يرفضون. ويف 
(للمتزوجني  دوالر  و٣١٠٠  العّزاب)  (للذكور  أمريكي  دوالر   ١٩٠٠ بني  ترتاوح 
ولدهيم أطفال) إىل املتمّردين الذين لدهيم استعداد لالنضامم اىل برنامج الدمج.٦ وقد 
التزال  ذلك  ومع  األموال،  عىل  واحلصول  للتطّوع  أسامءهم  تقريبًا  ألفًا   ٨٠ سجل 
ُتدَمج  مل  أسامءهم،  سجلوا  الذين  أولئك  بني  من  ضعيفة.  عليهم  الدولة  سيطرة 
بالفعل سوى أقّلية يف اجليش والرشطة، فيام اليزال آخرون كثر يعملون يف كتائب 
امليليشيا، بحّجة أن التعويضات التي حيصلون عليها هي مقابل اخلدمة األمنية التي 

منطقتهم.  يف  يقّدموهنا 
إدارة  والدفاع  الداخلية  وزارتا  تتوّلى  امليليشيات،  هذه  مجاح  لكبح  أخرى  حماولة  يف 
املجلس األعىل لألمن الذي حياول التعامل مع هذه الكتائب ضمن إطار وطني منّسق 
من دون دمج مجيع أعضائها فورًا يف مؤّسسات الدولة أو برامج أخرى ترعاها الدولة. 
هبذه الطريقة، تريد احلكومة املؤّقتة نزع فتيل املشكلة تدرجييًا، يف حني تأمل أن يوّفر 
إجراء انتخابات وطنية وسيلة سياسية لتمثيل اجلامعات الساخطة، ويشّجعها عىل السعي 

لتحقيق مصاحلها ضمن العملية السياسية.
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إعادة بناء القوات النظامية
إن عملية إعادة بناء اجليش الوطني مهّمة شاقة. إذ كانت هناك وزارة دفاع رسمية 
خالل حكم القذايف، بيد أن ملف األمن كان ُيدار من خالل وحدات خمتلفة – مثل 
لواء مخيس (رسميًا اللواء الثاين والثالثني)، واللواء السابع والسبعني، ووحدات خمتلفة 
يقودها أبناء القذايف، املعتصم والساعدي. وقد ُأبقي عىل اجليش الوطني ضعيفًا لصالح 
هذه الوحدات لتجّنب خطر وقوع انقالب. وتّرضر اجليش أيضًا خالل الثورة بسبب 
اخلاصة  الوحدات  ذابت  (ناتو).  األطليس  شامل  حلف  وهجامت  منه  الفرار  عمليات 
مع زوال النظام، وبعد الثورة، مل يكن اجليش يف وضع يسمح له بفرض سلطته عىل 

اجلامعات املتمّردة املسلحة، أو توفري األمن بشكل كاٍف يف املرحلة االنتقالية. 
عملية  لبدء  واجلنود  الضباط  من  حفنة  سوى  االنتقايل  الوطني  املجلس  جيد  مل 
القذايف  عهد  من  واجلنود  الضباط  بعض  إدماج  إعادة  وتسّببت  اجليش.  بناء  اعادة 
يف جيش مابعد الثورة بالكثري من اجلدل. لكن يف سياق الدفاع عن أنفسهم، ذّكر 
العسكريون أن بعضهم فّر خالل الثورة وقاد وحدات للمتمّردين، وأن كثرًا منهم 
يعاملوا  أن  ينبغي  وبالتايل  السكان،  بقّية  مثل  القذايف  نظام  يف  رهائن  عمليًا  كانوا 
الثوار  دمج  األسايس، فكان يف  التحدي  أما  سابقني.  كمستبّدين  كضحايا، وليس 
يف القوات النظامية، ومىض املجلس االنتقايل ُقُدمًا يف برنامج الدمج هذه، وبحلول 
أيار / مايو ٢٠١٢ أّكد اجليش أن عديد أفراده منا إىل حواىل ٣٥ ألفًا. اجلزء األكرب من 
بوا  تلك القوة من املتمّردين الذين سّجلوا لالنضامم إىل اجليش لكن حتى اآلن مل ُيدرَّ

وُيدَمجوا بشكل كامل.
بعدد  مقارنة  صغريًا  حجمه  واليزال  متباينًا  حتى اآلن كان  اجليش  سجّل  مع أن 
يف  يسري  تطّوره  أن  عىل  دالئل  ّمثة  ليبيا،  ملساحة  اهلائل  واحلجم  املسّلحني  املتمّردين 
االجتاه الصحيح. يف كانون الثاين / يناير ٢٠١٢، اجتاحت مجاعات حملية مسّلحة موقع 
للجيش يف بلدة بني وليد واستولت عىل املدينة. لكن يف أواخر شباط / فرباير متّكنت 
قوات اجليش من التدّخل لوقف اشتباك يف بلدة الكفرة يف اجلنوب الرشق بني قبيلتي 
التّبو والزوي. ويف حادث آخر يف أواخر آذار / مارس، ُأرِسل ٣٠٠٠ جندي إىل مدينة 



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد١٢٤

 ١٠٠ من  أكثر  مقتل  إىل  بالفعل  أّدى  الذي  القبيل  العنف  تدهور  ملنع  اجلنوبية  صباح 
شخص. وأسفر وقف إطالق النار الذي توّسطت فيه جهات حملية بقيادة احلكومة عن 

وقف االشتباكات، وإعادة النظام إىل املنطقة بشكل نسبي.
عملت قوات الرشطة النظامّية بشكل أفضل بقليل من اجليش يف عهد القذايف ألن 
مهامها كانت ترتّكز إىل حّد كبري عىل حركة املرور وما شابه، وكان جتهيزها خفيفًا، 
ولذلك مل يكن لدى النظام سبب للخوف منها أو إضعافها. إضافة إىل ذلك، كانت 
تأثريات الفرار يف زمن احلرب وتدّخل حلف شامل األطليس (ناتو) عىل وظائفها أقّل 
منها يف اجليش. مث أن صورهتا العامة إجيابية إىل حّد ما، ألهنا مل تشارك يف الشبكة 
السياسية واالستخباراتية، حيث تركت هذه املهمة ألجهزة أخرى. مع ذلك، عانت 
هذه القوة أيضًا من مشاكلها اخلاصة. فقد ُأعيد ضباط الرشطة إىل الشوارع بعد الثورة 
مبارشة، لكن مع قليل من السلطة عىل الكتائب املسلحة. وهي تفتقر أيضًا إىل اخللفية 
املؤّسسية والقدرات الفنية لتصبح قوة أمن داخيل فّعالة. ولتعزيز الرشطة، يدمج املجلس 
لتحديث  الصديقة  احلكومات  مع  ويتعاون  الرشطة،  قوة  يف  الثوار  بعض  االنتقايل 

عمليات اهليكلة والتوظيف والتدريب وضبط املامرسات والتجهيز اخلاصة بالرشطة.
ميّثل بناء اجليش الوطني والرشطة أولوية ملّحة، وقد وضعت احلكومة خّطة إلصالح 
قطاع األمن تشمل التوظيف والتأهيل والتدريب واملعّدات وذلك مبساعدة وتعاون من 
احلكومات الصديقة، مثل األردن وقطر وتركيا. لن يعاد بناء القوات املسلحة برسعة 
كافية لضامن انتقال آمن عرب مرحلة االنتخابات وصياغة الدستور اجلديد، لكنها جيب 
أن تكون جاهزة بعد ذلك للمساعدة يف ترسيخ األمن القومي واحلفاظ عليه بعد هذه 

الفرتة من انعدام األمن واالستقرار.

املخاوف العابرة للحدود
يف  وخصوصًا  حدودها،  لتأمني  ملّحة  مهامت  أيضًا  ليبيا  تواجه  املقبلة،  األشهر  يف 
هذه  تعرب  التي  القذايف  ترسانة  من  السائبة  األسلحة  عىل  السيطرة  واستعادة  اجلنوب، 
الليبية  والبحرية  الربية  احلدود  املجاورة.  الدول  يف  االستقرار  عدم  من  وتزيد  احلدود 
واسعة، والقوات املسلحة الليبية يف حاجة إىل مساعدة عاجلة لتطوير قدراهتا للسيطرة 
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عليها عىل نحٍو كاف. ومع أن التزام احلكومة يف اآلونة األخرية توفري ٨٠٠٠ جندي 
ملراقبة احلدود عىل وجه التحديد أمر مثري لإلعجاب نظرًا إىل الظروف الصعبة لتشكيل 

جيش وطني،٧ إال أنه يبقى غري كاٍف.
لعل مايثري قلقًا خاصًا هوصواريخ أرض – جو احلرارية السائبة أو املفقودة املعروفة 
باسم أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة (MANPAD) التي أخذها الثوار من مستودعات 
أسلحة القذايف خالل احلرب. هذه األسلحة قادرة عىل إسقاط الطائرات التجارية، وقد 
استخدمها هلذا الغرض بالضبط أحد فروع تنظيم القاعدة يف كينيا ملحاولة إسقاط طائرة 
ركاب إرسائيلية يف العام ٢٠٠٢. لقد التزمت الواليات املتحدة حتى اآلن بتقدمي مبلغ 
٤٠ مليون دوالر جلمع مايقّدر بـ ٢٠ ألفًا من هذه األسلحة وغريها التي تشّكل هتديدًا 
لالستقرار اإلقليمي. وُجِمع حتى اآلن ٥٠٠٠ منها وُأتِلف، مبساعدة من اخلرباء الفنيني 
عىل األرض يف ليبيا وقرب احلدود مع الدول املجاورة.٨ وخّصصت بريطانيا وكندا 
وهولندا وأملانيا جمتمعة أيضًا مبلغ ٥ ماليني دوالر يف جمال الدعم الفني لتأمني أنظمة 

الدفاع اجلوي املحمولة.
كام متّثل عمليات التهريب الواسعة لألسلحة والذخرية األخرى عرب كل بلد من 
البلدان التي تشرتك يف حدودها مع ليبيا وماوراءها قضّية أمنّية حرجة. اجلريان القريبون 
والبعيدون لدهيم خماوف مرشوعة حول خماطر اإلرهاب وهتريب املخدرات واهلجرة 
غري الرشعية التي تنشأ يف منطقة الساحل وتنتقل إىل ليبيا وغريها من دول شامل أفريقيا 
ومن ّمث إىل أوروبا. وقد ناشدت بعثة لألمم املتحدة إىل منطقة الساحل يف ترشين الثاين /
نوفمرب ٢٠١١، التي تسّلط الضوء عىل اآلثار املرتّتبة عىل الوضع الليبي عىل املنطقة، 
وكاالت األمم املتحدة املساعدة يف إدارة احلدود يف املنطقة. ويف الواقع، كان اإلحلاح 
واضحًا عندما تسّبب أبناء قبيلة الطوارق املدّججني بالسالح، عرب استخدامهم الطرق 
آذار / مارس  يف  أّدت،  التي  األحداث  من  سلسلة  يف  جزئيًا،  الليبية  للحدود  العابرة 

٢٠١٢، إىل وقوع انقالب عسكري يف مايل املجاورة.
ويف حني أشار تقرير األمم املتحدة إىل أن تشاد وموريتانيا والنيجر حّققت نجاحا 
نسبيًا يف احلّد من تدّفق األسلحة منذ بدء االنتفاضة الليبية يف شباط / فرباير من العام 
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املايض، ّمثة احتامل بأنه جيري ضّخ أسلحة من أصل ليبي إىل تنظيامت إرهابية. وقالت 
اإلسالمية  اجلامعة  إىل  تصل  النيجر  تعرب  التي  الليبية  األسلحة  أن  املتحدة  األمم  بعثة 
الذي  اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  القاعدة  وتنظيم  نيجرييا  يف   حرام بوكو  املتشّددة 

يّتخذ من مايل مقّرًا له. 
بشأن  املجاورة  ومرص  والسودان  تونس  مع  مشاورات  االنتقايل  املجلس  أجرى 
جهود أمن احلدود متعّددة األطراف، ويساهم املجتمع الدويل يف هذا املجال أيضًا. فقد 
وّقعت إيطاليا اتفاقًا يف كانون الثاين / يناير لتقدمي مساعدة مالية وفنية لتدريب الرشطة 
عىل مراقبة احلدود. وتّربعت احلكومة الكندية مببلغ ١٠ ماليني دوالر خّصيصًا لنزع 

السالح، ويساعد االحتاد األورويب يف جمال األمن وإدارة احلدود.
تبقى مسألة ما إذا كان ميكن للهدوء اهلّش الذي ساد إىل حّد كبري منذ سقوط 
القذايف أن يستمّر، وما إذا كان ميكن إجراء انتخابات يف ظل الظروف الراهنة أسئلة 
مفتوحة جدًا. إذ سيبقى األمن خالل الفرتة االنتقالية يف أيدي عرشات اآلالف من 
وبالتايل  البالد،  أنحاء  سائر  يف  الكتائب  عرشات  عىل  املوّزعني  املسلحني  املتمّردين 

الميكن ضامنه.

العدالة االنتقالية واملصاحلة
وصفت امليليشيات الثورية، خالل الثورة ومابعدها، جمموعات عدة يف البالد بأهنا 
 املتهمني مؤّيدة للقذايف واّتهمتها بارتكاب جرائم حرب. وكان العديد من هؤالء
جنوب  من  القذايف  هبم  أتى  مرتزقة  أهنم  ُيزعم  الداكنة،  البرشة  ذوي  من  أشخاص 
 ٢٠١٢ شباط / فرباير  يف  أصدرته  تقرير  وأشار  النظام.  عن  للدفاع  الكربى  الصحراء 
الذين  املهاجرين  للعامل  متكّررة  وتعذيب  اعتقال  عمليات  إىل  الدولية  العفو  منظمة 
ُزِعم أهنم من أنصار القذايف ببساطة بسبب لون برشهتم.٩ قبيلتا املشاشّية والقوالش 
من جبال نّفوسة وسكان معاقل القذايف السابقة مثل بني وليد ورست هي أهداف 
عىل  تاورغاء  قبيلة  من  أشخاص  تعّرض  فقد  والعنف.١٠  التعسفي  لالعتقال  تلقائية 
من  والتعذيب  املعاملة  وسوء  والعشوائية  املستمّرة  االعتقاالت  إىل  اخلصوص  وجه 
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قبل املقاتلني املرصاتيني أنفسهم الذين ساعدوا عىل حترير طرابلس. ومن املرّجح أال 
مجيع  من  القتال  أثناء  للحرب  أداة  كان  الذي  االغتصاب،  مسألة  الغالب  يف  ُتعاَلج 
أو  وعائلتها،  الضحية  إىل  بالنسبة  به  املرتبطة  االجتامعية  الوصمة  بسبب  األطراف، 
عائلته. وتواصل كتائب مسّلحة خمتلفة يف ليبيا احتجاز مابني ٥٠٠٠ و٦٠٠٠ معتقل 
بصورة تعّسفية ممن ُيزعم أهنم مؤّيدون للقذايف يف أنحاء البالد حيث تعّرض الكثري 

منهم إىل التعذيب.١١
يف  املتحدة  األمم  بعثة  من  وتشجيع  مبساعدة  املؤّقتة،  احلكومة  تتمّكن  رّبام 
بشكل  تعمل  والتي  للميليشيات  التابعة  االعتقال  مراكز  معظم  إخضاع  من  ليبيا، 
إىل  باإلضافة  العامة.  االنتخابات  موعد  قبل  العدل  وزارة  سيطرة  إىل  مستقل، 
وتشاور  من،  كبري  بدعم  االنتقالية  العدالة  قانون  االنتقايل  املجلس  صاغ  ذلك، 
عهد  بداية  مابني  للفرتة  التصّدي  إىل  القانون  هذا  هيدف  املتحدة.  األمم  بعثة  مع، 
القذايف يف العام ١٩٦٩، مرورًا بثورة العام ٢٠١١ واالنتقال إىل حكومة جديدة بعد 
االعتذارات  وتقدمي  اللجان،  من  جمموعة  تشكيل  اقرتاح  جرى   .٢٠١٢ انتخابات 
املدنية  اخلدمة  أجهزة  يف  تطهري  بعمليات  والقيام  واملحاكامت،  والتعويضات  العامة 
انتهاكات  حوادث  يف  بالتحقيق  واملصاحلة  احلقائق  لتقّصي  جلنة  َفت  وُكلِّ واألمنية، 
حقوق اإلنسان وحاالت اختفاء األشخاص. وسيتوّلى صندوق التعويضات إدارة 
عمليات تعويض الضحايا، عىل أن حيّدد املجلس االنتقايل مصادر التمويل واملبادئ 
التوجيهية اخلاصة هبا. جيب أن تكون كل جرمية ُتعرض عىل جلنة التحقيق مدعومة 
هذه  عن  باملسؤولية  املّتهمون  املحّددون  األشخاص  ى  ُيسمَّ أن  وجيب  باألدّلة، 
إصدار  أو  املحاكمة  إجراء  يف  ُينظر  أن  قبل  شامل  حتقيق  بإجراء  والسامح  اجلرمية، 

حكم.
النظرية،  الناحية  من  ُأحِرز  الذي  الرسيع  التقّدم  من  الرغم  وعىل  ذلك،  مع 
سيستغرق تغيري وعي اجلمهور باجتاه احرتام العدالة االنتقالية واإلجراءات القانونية 
من  ضغوط  إىل  مؤّخرًا  االنتقايل  املجلس  رضخ  املثال،  سبيل  عىل  عديدة.  سنوات 
حقوق  انتهاكات  أو  احلرب  جرائم  بسبب  املحاكمة  من  حلاميتها  املسلحة  الكتائب 
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اإلنسان التي رّبام ارتكبها أفرادها خالل احلرب وذلك بإقرار القانونني ٣٥ و٣٨ يف 
أواخر نيسان / أبريل. مينح القانونان العفو عن أي أعامل قد ُتعَترب رضورية خالل 
ثورة ١٧ فرباير، عسكرية كانت أم غري عسكرية. ووفقًا للقانون الرقم ٣٨، ُنِشَرت 
قائمة من ٣٣٠ شخصًا يف منتصف أيار / مايو ميكن طردهم من منازهلم وحرماهنم 
من احلق يف الطعن يف اإلجراء يف حمكمة قانونية. وقد سمح هذا القانون مبصادرة 
قاسية  بإدانة  القانونني  قوِبل  السابق.  بالزعيم  باالرتباط  املّتهمني  وممتلكات  أرايض 
كام  سواء.  حّد  عىل  وخارجها  ليبيا  داخل  االنسان  حقوق  مجاعات  من  ورسيعة 
٣٧، لتجرمي األفعال أو الكالم الذي يعترب ضارًا بجهود ثورة  ُأِقّر القانون الرقم 
األخري  ُألغي  القانون  هذا  لكن  نظامه.  أو  القذايف   متجيد ذلك  يف  مبا  فرباير،   ١٧
خطوات  من  واحدة  االنتقالية  العدالة  قانون  وضع  ُيَعّد  حني  يف   .٢٠١٢  /٦/١٤ يف 
ليبيا،  حترير  منذ  القانون  سيادة  تعزيز  باجتاه  االنتقايل  املجلس  اّتخذها  عديدة 
تطبيقه.  فرض  أو  لتنفيذه  ملموسة  خطوات  َخذ  ُتتَّ مل  إذا  تذكر  قيمة  له  تكون  فلن 
إجراءاهتا  إدارة  عىل  القادرة  واملحاكم  الرشطة  أنظمة  إىل  افتقارها  إىل  وباإلضافة 
يسعى  مما  الكثري  عمليًا  ض  تناق  و٣٨  و٣٧   ٣٥ القوانني  أحكام  فإن  التفصيلية، 

لتحقيقه.  االنتقالية  العدالة  قانون 
يتعّين عىل احلكومة أيضًا التعامل مع املشكلة اهلائلة املتمّثلة بالدعاوى والدعاوى 
ففي  القذايف.١٢  حكم  خالل  َعت  وُوزِّ صوِدَرت  التي  باملمتلكات  املّتصلة  املضاّدة 
 إلعادة توزيع أواخر سبعينيات القرن املايض، نّفذت حكومة القذايف برناجمًا ضخًام
األرايض واملمتلكات أّثر عىل عرشات اآلالف من املواطنني. هؤالء األشخاص أو 
أحفادهم يلّوحون اآلن بسندات متليك قدمية من العهد العثامين أو اإليطايل، ويثريون 
التي  املمتلكات  من  العائالت  لطرد  القوة  يستخدمون  أو  ممتلكاهتم  الستعادة  ضّجة 
يّرصون أهنا هلم. هذا وازدادت األمور تعقيدًا بعد إحراق مكتب السجالت املركزية 
يف أوائل الثامنينيات. مل تضع احلكومة حتى اآلن مقاربة فّعالة هلذه املشكلة اآلخذة يف 
االّتساع، والتي تؤّثر عىل سكن ومعيشة اآلالف من األرس وأمن العديد من البلدات 

واألحياء.
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التحّديات االنتخابية
كان من املقّرر تلقائيًا إجراء االنتخابات يف حزيران / يونيو ٢٠١٢ بعد حترير طرابلس 
يف ترشين األول / أكتوبر ٢٠١١، وهي فرتة إعداد قصرية للغاية بالنسبة إىل بلد خرج 
االنتخابات.  سابقة يف  حقيقية  خربة  أي  واليتوّفر عىل  أهلية،  وحرب  ثورة  من  للتّو 
قانون  مرشوع  ُطِرح  برسعة.  املؤقتة  واحلكومة  االنتقايل  املجلس  حترك  ذلك،  ومع 
االستعدادات  وبدأت  لالنتخابات،  العليا  الوطنية  املفّوضية  َنت  وُعيِّ االنتخابات، 

لتسجيل الناخبني، وُنِشر يف هناية املطاف قانون لألحزاب السياسية أيضًا. 
أصدر املجلس االنتقايل املسّودة األولية لقانون االنتخابات مبشورة ودعم فني من 
بعثة األمم املتحدة وخرباء يف جمال االنتخابات، وُعرض املرشوع األصيل عىل اجلمهور 
إلجراء مناقشة مفتوحة يف مطلع كانون الثاين / يناير. اقرتح القانون نظامًا انتخابيًا أكثريًا 
التأسيسية،  اجلمعية  يف  مقعد   ٢٠٠ مللء  صغرية،  أو  فردية  انتخابية  دوائر  يف  بسيطًا 
ص حّصة للمرأة بنسبة ١٠ يف املئة. طالب جزء من املجتمع املدين واجلامعات  وخصَّ
السياسية املختلفة بإدخال التمثيل النسبي، واحتجت اجلامعات النسائية أن حصة ١٠ 

يف املئة ليست كافية.
بعد ذلك أصدرت اللجنة مرشوعًا منّقحًا يف آذار / مارس اقرتح نظامًا مركبًا، حيث 
َيمأل ١٢٠ من املقاعد الـ ٢٠٠ يف الربملان عرب النظام األكثري ومن مرشحني مستقلني، 
فيام ُتمأل املقاعد الـ ٨٠ املتبقية عن طريق التمثيل النسبي من بني قوائم حزبية متنافسة؛ 
وُيشَرتط يف القوائم احلزبية تناوب املرشحني من الذكور واإلناث. إن إدراج التمثيل 
ش يف  النسبي سيسمح بتمثيل املجموعات السياسية واملدنية الصغرية، والتي قد ُتهمَّ
النموذج األكثري. ومتثيل اجلنسني بالتناوب عىل القوائم احلزبية سيزيد متثيل املرأة من 

١٠ يف املئة إىل حوايل ٢٠ يف املئة.
من حيث تقسيم الدوائر، قسمت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات جمموع املقاعد 
الـ ٢٠٠ إىل ثالث مناطق تندرج تقريبًا يف املحافظات التقليدية: ١٠٦ مقاعد للمنطقة 
الغربية (طرابلس)، و٦٠ مقعدًا للمنطقة الرشقية التي تضم بنغازي (برقة)، و٣٤ مقعدًا 
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م تلك املناطق إىل دوائر انتخابية خمتلفة، يعترب عددها  للجنوب (فزان). ومن مث ُتقسَّ
مرتفعًا، ألن من املقّرر انتخاب شاغيل معظم مقاعد األكثرية الـ ١٢٠ من دوائر انتخابية 
فردية أو صغرية. يف بعض املدن واملناطق، يبدو تقسيم الدوائر واضحًا ورصحيًا، لكن 
هذا  يزداد  اخلطوط.  رسم  فيه  يتم  الذي  املكان  بشأن  خالف  ّمثة  أخرى،  مناطق  يف 
التحّدي صعوبة ألن ليبيا مل يكن لدهيا دوائر انتخابية حقيقية خالل نصف قرن، وُغّير 
هيكلها الالمركزي عرشات املرات، لذلك ليست هناك خريطة إدارية واضحة ومفّصلة 

موروثة أو ُمتوافق عليها.
وستكون إدارة العملية االنتخابية حتّديًا بحد ذاهتا. إذ يقّدر مسؤولون ليبيون أهنم 
حيتاجون إىل حواىل ٤٥ ألف شخص يف يوم االنتخابات إلدارة عملية االقرتاع والفرز، 
مبا يف ذلك قضاة يف أماكن رئيسة، فضًال عن موظفي اخلدمة املدنية وأفراد األمن. 
ومع أن عمليات التدريب جتري عىل قدم وساق مبساعدة من املجتمع الدويل، ومع أن 
َلت إىل ٧ متوز / يوليو، من املؤّكد أنه ستكون هناك الكثري من املشاكل  االنتخابات ُأجِّ

اإلدارية واملخالفات يف يوم االنتخابات.

تحديد األهلّية
عىل صعيد آخر، كانت عملية حتديد من سُيسمح هلم بالرتُشح والتصويت يف االنتخابات 
للمناصب  الرتشح  االنتقايل  املجلس  قوانني  حتظر  احلايل،  الوقت  ففي  معّقدة.  عملية 
العامة عىل الليبيني الذين ثبت بحكم قضائي أهنم توّرطوا يف ممارسات فاسدة أو كانوا 
ينتمون مبارشة إىل املؤمترات أو اللجان الشعبية أو احلرس الثوري يف النظام السابق (ما 
مل يكونوا أظهروا تأييدهم لثورة ١٧ فرباير يف بدايتها). كام مينع من الرتُشح األعضاء 
احلاليني أو السابقني يف املجلس االنتقايل أو احلكومة املؤّقتة أو املفوضية الوطنية العليا 

لالنتخابات، أو رؤساء املجالس املحلية.
قانونية  ارتكبوا أعامًال غري  الذين  فاألشخاص  التنتهي الرشوط عند ذلك احلّد. 
جتارية  أو  مهنّية  عالقات  هلم  والذين   ،اخلارج يف  أو  الداخل  يف  سواء  الليبيني  ضد 
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مؤّكدة مع الزعيم السابق، وكبار املسؤولني يف إدارته أو عائلته، والذين تعاونوا مع 
النظام يف مقابل احلصول عىل عمل الميكنهم الرتّشح. ونظرًا إىل إدماج آالف الليبيني 
رشحية  باستبعاد  الرشوط  هذه  هتّدد  جيدة،  كفاءات  ذو  وبعضهم  القذايف،  دولة  يف 
واسعة من املرّشحني املحتملني قد حتتاجها البالد يف املرحلة االنتقالية ومابعدها. واآلن، 
ميكن لعدد من الطعون املرفوعة من املرّشحني الذين ينازعون حرماهنم من الرتّشح أن 
حترف العملية االنتقالية عن مسارها، وخاّصة إذا ما ُأجرب املجلس االنتقايل عىل تأجيل 

االنتخابات مرة أخرى.
ّمثة حظر آخر أثار انتقادات يف ظل الظروف الراهنة يتعّلق باجليش الوطني، الذي مل 
ُيمنع أفراده من الرتّشح وحسب – وهو مايعترب أمرًا طبيعياً – بل ُمِنعوا من التصويت 
كذلك. يف هذه األثناء، يظل الثوار املسّلحون، الذين حتاول احلكومة املؤّقتة إدماجهم 
يف اجليش واألجهزة األمنية األخرى، أحرارًا يف ممارسة هذه احلقوق. وغني عن القول 
أن هذا املنطق يعمل عىل تقويض جهود الدولة لترسيح امليليشيات ودمج أعضائها يف 

اجليش الوطني.
فضًال عن ذلك، هناك جدل حول مسألة َمن هو ليبي ومن هو ليس كذلك، 
بالنظر إىل أن القذايف منح اجلنسية آلالف األشخاص ممن مل يولدوا يف ليبيا، ومعظمهم 
من أصل أفريقي من جنوب الصحراء، بزعم أن يتمّكنوا من دخول البالد لدعم النظام 
والقتال من أجله. ّمثة جرح آخر مفتوح هو جرح قبيلة تاورغاء. فقد ُأخِلَيت بلدهتم، التي 
يبلغ عدد سكاهنا ٣٠ ألف نسمة، بعنف عىل يد الكتائب املرصاتية، التي اّتهمت أفراد 
القبيلة آنذاك بارتكاب أعامل وحشّية. ويعرتض املتمّردون املرصاتيون ومتمّردون آخرون 
عىل إدراج تاورغاء أو أي جمموعة يزعم أهنا موالية للقذايف يف عملية التصويت. إضافًة 
إىل ذلك، اليزال الكثري من هؤالء األفراد وغريهم ممن يعتربهم الثوار متحالفني مع 
النظام السابق رهن االعتقال التعّسفي عىل أيدي امليليشيات، وبالتايل جيري استبعادهم 

من عمليات تسجيل الناخبني.
لالنتخابات  العليا  الوطنية  املفوضية  مضت  اخلالفية،  النقاط  هذه  من  الرغم  عىل 
ُقُدمًا يف برنامج نشيط لتسجيل الناخبني، وتلّقت املساعدة من منظامت املجتمع املدين، 
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وكذلك من االحتاد األورويب واألمم املتحدة، واملعهد الوطني الدميقراطي األمريكي. 
ويف أوائل حزيران / يونيو، أعلنت مفوضّية االنتخابات أهنا سّجلت ٢٫٧ مليون ناخب، 
واعتامد  تسجيل  عن  أعلنت  كام   .املؤّهلني الناخبني  من  املئة  يف   ٧٠ عن  يزيد  ما  أو 
و٣٧٤  األكثري،  النظام  تعتمد  التي  االنتخابية  للدوائر  األفراد،  املرشحني  من   ٢٦٣٩
قائمة حزبية لدوائر التمثيل النسبي. ومل ُيعلن عدد املرشحني األفراد والقوائم احلزبية التي 
منعتها املفوضية من خوض االنتخابات، لكن من الواضح أنه كبري، وهؤالء املرّشحون 

الذين ُمِنعوا هم األشخاص الذين يقّدمون شكاوى ميكن أن تؤّخر االنتخابات.

االنتخابات المحّلية
يف حني متيض ُقُدمًا االستعدادات إلجراء انتخابات وطنية، عقدت بلدات ومدن عدة 
انتخاباهتا املحلية مؤّخرًا، وذلك من دون تنسيق مع املفّوضية الوطنية العليا أو السلطات 
املركزية. وهذا قد ُينظر إليه عىل أنه ميّثل حتّديًا للسلطة املركزية، أو أنه أمر مفيد للفوضية 
العملية  إدارة  يف  خربة  واكتسبت  الناخبني،  قوائم  أعّدت  البلدات  هذه  ألن  العليا 
ومرصاتة  وتاجوراء  زوارة  من  كل  نّظمت  السطور،  هذه  كتابة  وحتى  االنتخابية. 
وبنغازي واألبيار انتخابات ناجحة الختيار أعضاء املجالس املحلية، وجيري التحضري 

لعقد انتخابات حملية يف ثالث بلدات أخرى عىل األقّل هي درنة والبيضاء وترهونة.
هبا  قام  مبادرات  خالل  من  االنتخابية  العمليات  ارُتِجَلت  احلاالت،  مجيع  يف 
املواطنون. ومل يكن اهلدف تأسيس جمالس منتخبة وحسب، بل أيضًا أن تسّمي هذه 
عقدت  املنتخبني.  غري  املمّثلني  حمّل  ليحّل  االنتقايل  املجلس  إىل  البلدة  ممّثل  املجالس 
أوىل هذه االنتخابات املحلية يف زوارة يف صيف العام ٢٠١١، وذلك قبل هناية احلرب. 
كانت تلك االنتخابات ذات طابع تقليدي جرى فيه تسمية رئيس املجلس من جانب 
جمموعة من املواطنني الذين يرفضون املجالس التي نّصبت نفسها والتي نشأت يف بداية 
احلرب. ومن مث عّين رئيس املجلس هذا أعضاًء إضافيني يف املجلس وفقًا لألعراف 
املحلية. ونظرًا إىل صغر حجم املدينة (حوىل ٤٠ ألف نسمة)، واملستوى العايل من الثقة 
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املجتمعية املحلية، ّمتت العملية يف غضون أسبوعني؛ ومع أن ٣٠٠٠ فقط من أبناء زوارة 
شاركوا يف التصويت، فقد لقيت النتائج قبوًال حسنًا بشكل عام.

مع إجراء املزيد من االنتخابات املحلية، كان ّمثة اجتاه ملحوظ نحو عمليات أكثر 
تضم  التي  املدن  يف  السكان  طالب  فقد  املرّشحني.  وتأهيل  الناخبني  لتسجيل  تنظيًام 
أعدادًا أكرب من السكان، يف تاجوراء مثًال، إحدى ضواحي طرابلس اجلنوبية (١٢٠ 
ألفًا)، ومرصاتة (٢٧٠ ألفًا)، بأن تكون العملية أكثر تنظيًام، مع أن هذه العمليات نشأت 
َيت جلان االنتخابات التي  بالطريقة نفسها كام حدث يف زوارة. ويف كلتا املدينتني، ُسمِّ
َوضعت املبادئ التوجيهية لتنظيم االنتخابات واملشاركة فيها من جانب جمموعات من 

املواطنني الساعني الستبدال املجالس التي تشّكلت خالل الثورة.
ي املرّشحون  نّظمت تاجوراء عملية انتخابية عىل مرحلتني: يف اخلطوة األوىل، ُسمِّ
الناخبون  ل  وُسجِّ اللجنة،  حّددهتا  التي  السبع  االنتخابية  الدوائر  من  واحدة  كل  من 
وثيقة  وهو   ،العائلة بـ دفرت  ومايسمى  كمراجع  الشخصية  اهلوية  بطاقات  باستخدام 
كانت ُتسَتخَدم يف عهد القذايف لتوزيع اإلعانات واحلصص التي تقّدمها احلكومة عىل 
األرس؛ ويف الثانية، أجريت عملية التصويت عىل املرشحني الذين متت املوافقة عليهم.

يف مرصاتة، ُدعي د. حممد بروين، وهو شخصية أكادميية بارزة، من مواليد مرصاتة، 
ورئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة تكساس األمريكية، إىل قيادة العملية االنتخابية. 
وبفضل خربة بروين، كانت مرصاتة أول بلدة تطّور عملية انتخابية حمّددة بوضوح. 
الستبعاد  فرز  عملية  َمت  وُنظِّ املدينة،  يف  املواطنني  من  املئة  يف  وستون  مخسة  ل  ُسجِّ
أعوان النظام السابق أو غريهم ممن قد يكونوا غري مؤّهلني ألسباب قانونية. كانت كل 
اجتامعات اللجنة علنّية، وبسبب درجة الشفافّية والّصرامة التي أّرص عليها بروين، نظر 
املرصاتيون والليبيون إىل االنتخابات عىل أهنا مرشوعة متامًا. فقد صّوت ما يقرب من ٥٠ 
لني. وأصبحت قصة نجاح مرصاتة منوذجًا لالنتخابات  ألفًا، أو ٥٩ يف املئة، من املسجَّ

املحلية األخرى يف مجيع أنحاء البالد، ووّفرت زمخًا لالنتخابات الوطنية.
يف  مرصاتة  منوذج  عىل  واعتمدت  أيار / مايو،  يف  انتخاباهتا  بنغازي  عقدت 
استعداداهتا، بيد أن عدد سكاهنا الكبري (مليون نسمة) واملتنّوع طرح حتّديات خاّصة. 
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اخلاصة  االنتخابات  عملية  لتنظيم  دولية  مساعدة  بنغازي  يف  املنّظمون  استخدم  فقد 
الدولية  املؤسسة  هي  هلا  مقّرًا  السويد  من  تّتخذ  حكومية  غري  منظمة  وقامت  هبم. 
للمساعدة االنتخابية IDEA International بتدريب نحو ٥٠٠ من السكان املحليني 
لتنظيم وتنفيذ العملية يف الوحدات االنتخابية الـ ١٣٥ يف املدينة، وقّدمت منظامت االحتاد 
األورويب احلرب وصناديق االقرتاع. ويشارك عدد من منظامت املجتمع املدين الليبي أيضًا 

يف مهام ترتاوح مابني تثقيف الناخبني ورسم اخلرائط االنتخابية.
لإلعجاب  مثريًا  للدميقراطية  عرضًا  املحلية  االنتخابات  هذه  تنظيم  ميّثل  عمومًا، 
يقوده مواطنون عاديون. وإذا ما أظهر الليبيون االلتزام نفسه إزاء االنتخابات الوطنية كام 
فعلوا يف بعض االنتخابات املحّلية األخرية، فستتحسن فرص نجاح انتخابات اجلمعية 
ذلك،  ومع  النتائج.  السكان  من  العظمى  الغالبية  وستقبل  مثارها،  وتؤيت  التأسيسية 
وفيام جتري االستعدادات لالنتخابات عىل قدم وساق، فإن نجاح أو فشل االنتخابات 
الوطنية يعتمد يف هناية املطاف، كام هو حال معظم األمور يف ليبيا اليوم، عىل الوضع 

األمني املحفوف باملخاطر.

مشهد األحزاب السياسية
القذايف  عهد  يف  مفروضة  كانت  التي  القيود  االنتقايل  الوطني  املجلس  ألغى  أن  بعد 
ذات  األحزاب  عرشات  ظهرت  الثورة،  أعقاب  يف  السياسية  األحزاب  تشكيل  عىل 
التوجهات املختلفة. وشّكلت النزعات اإلسالمية املعتدلة والسلفية والقومية والليربالية 
واليسارية أحزابًا، يف حني عكست أحزاب أخرى مرجعيات حملية أو قبلية أو إقليمية. 
نظام  من  كجزء  الربملان  انتخابات  يف  مهًام  دورًا  السياسية  األحزاب  هذه  وستلعب 
التمثيل النسبي. ومع ذلك، أّخر املجلس االنتقايل كثريًا صدور قانون تنظيم األحزاب 
السياسية، ماَحدَّ من منّو االحزاب وقدرهتا عىل تأطري النقاش الوطني يف الفرتة التي 
السياسية  األحزاب  قانون  عىل  املطاف  هناية  يف  املوافقة  وجرت  االنتخابات.  تسبق 
الرقم ٢٩، يوم ٢٤ نيسان / أبريل ٢٠١٢، لكن وكام كان احلال مع العديد من أجزاء 
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ضغوط  إثر  القانون  تعديل  بعدها  جرى  االنتقايل،  املجلس  عن  الصادرة  الترشيعات 
مارستها جمموعات خمتلفة، وهم اإلسالميون يف هذه احلالة. 

نّصت النسخة األوىل من قانون األحزاب السياسية عىل أال متارس األحزاب التمييز 
عىل أساس االنتامء القبيل أو املناطقي أو الديني. هذا مل مينع تشكيل أحزاب لدهيا هذه 
اهلويات يف جوهرها، لكن مل يسمح لألحزاب بأن ترفض قبول عضوية أي مواطن بناء 
عىل املعايري القبلية أو املناطقية أو الدينية. وبعد أسبوع، ويف أعقاب ضغوط مارستها 
األحزاب اإلسالمية التي شعرت أهنا مستهدفة، صدر مرشوع ثاٍن أسقط رشط عدم 

التمييز.
عدا ذلك، حيظر قانون األحزاب احلصول عىل متويل أجنبي أو أن يكون احلزب 
امتدادًا جلامعة خارجية. وينّص القانون عىل أن توّفر احلكومة الدعم املايل لألحزاب: 
ع نسبة ٥٠ يف املئة أخرى  جيري توزيع نسبة ٥٠ يف املئة بالتساوي بني األحزاب، وتوزَّ
األدنى  احلد  عىل  حيصل  أن  رشط  االنتخابات،  يف  يناهلا  التي  األصوات  نسبة  وفق 
القيام  طلب  عىل  بالقدرة  الدولة  وحتتفظ  املئة.  يف   ٣ والبالغ  األصوات  من  املطلوب 
بعمليات التفتيش واملصادرة أو تعليق نشاط احلزب بقرار من املحكمة، وهي سلطة 
تدعو إىل الريبة نظرًا إىل احلالة الراهنة املرتّدية للمحاكم يف ليبيا. وينّص القانون عىل أنه 
حيظر عىل أفراد قوات املسلحة النظامية وعىل السلطة القضائية املشاركة يف احلياة السياسية 
احلزبية، لكنه المينع أفراد امليليشيات املسّلحة من املشاركة. وهذا يعيد إىل األذهان 
املادة املثرية للجدل يف إذا ما أظهر الليبيون االلتزام نفسه إزاء االنتخابات الوطنية كام 
فعلوا يف بعض االنتخابات املحلية األخرية، فستتحّسن فرص نجاح انتخابات اجلمعية 
التأسيسية وتؤيت أكلها، وستقبل الغالبية العظمى من السكان النتائج. قانون االنتخابات 
ح  التي متنع الفئة األوىل السابقة، ولكنها المتنع الفئة األخرية، من التصويت أو الرتشُّ

للمناصب.
العدالة  حزب  مؤّخرًا  أّسسته  الذي  بحزهبا،  الليبية  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  تعّد 
والبناء أكثر األحزاب السياسية تنظيًام.١٣ فقد أعلنت مجاعة اإلخوان بالفعل أهنا ترّحب 
بغري اإلخوان كأعضاء يف احلزب، وهذا يظهر بالفعل مؤّشرات عىل أهنا تعّلمت من 
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حركة النهضة يف تونس ومجاعة اإلخوان املرصية من خالل تبّني التحّول الدميقراطي، 
والتحضري لالنتخابات، واالنتقال نحو مواقف أكثر وسطّية وبراغامتية. ومن املرّجح أن 
ُيحِسن حزب اإلخوان املسلمني صنعًا بطرح مرّشحني يف الدوائر التي تعمل وفق نظام 
ل حزب  األكثرية ذات العضو الواحد، وكذلك يف نظام قائمة التمثيل النسبي. ُشكِّ
اإلصالح والتنمية، عىل الرغم من تشاهبه يف االسم مع حزب اإلخوان املسلمني، عىل 
يد جمموعة من العلامء املسلمني يف بنغازي، الذين يؤّيدون أيضًا دولة قائمة عىل املبادئ 
اإلسالمية. ومبا أنه متمّيز عن حزب العدالة والبناء، فإنه قد حيّقق أيضًا نتيجة طّيبة عىل 

املستوى املحيل إن مل يكن عىل املستوى الوطني.
يف طرابلس، تعاونت شخصيتان بارزتان، عبداحلكيم بلحاج الذي سبق ذكره، 
والشيخ عيل الصّاليب صاحب النفوذ والتأثري، لتشكيل حزب إسالمي آخر هو التجمع 
يف  كبري  وجود  احلزب  هلذا  يكون  أن  املرّجح  ومن  والتنمية.  والعدالة  للحرية  الوطني 
طرابلس، وميكن أن يكون إما منافسًا حمتمًال أو رشيكًا جلامعة اإلخوان املسلمني. إذ 
يؤّكد الصّاليب أن أهداف التجمع الوطني تستند إىل تفسري معتدل للعقيدة، وأن احلزب 
أكثر وطنية يف نواياه من اإلسالميني. ويقول املنتقدون أن روابط قادة احلزب مع قطر 

ختفي أجندة اجتامعية وسياسية أكثر حمافظة.
إن السلفية قوة جديدة ومتنامية برسعة يف ليبيا، ورمبا حتّقق نتيجة انتخابية مفاجئة 
كام حدث يف مرص. وقد شارك السلفيون الليبيون يف الثورة، واشتبكوا مع مجاعات 
ومؤسسات أخرى أكثر اعتداًال أو غري إسالمية، منذ سقوط نظام القذايف. مل يظهر 
يف الساحة أي حزب سيايس سلفي مهيمن حتى اآلن، بيد أن التيار السلفي قوي. 
وحتى من دون وجود حزب قوي، ميكن للسلفيني أن ينافسوا عىل املقاعد الـ ١٢٠ التي 

التشرتط تسجيل احلزب، ومن املرجح أن يفوزوا بتمثيل كبري يف الربملان.
من  األكرب  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  واجلبهة  الليبية  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  نّسقت 
حيث احلجم، والتي تأّسست يف العام، ١٩٨١ أنشطتهام يف اخلارج حتى بداية الثورة. 
ومع اقرتاب موعد االنتخابات، أظهرت اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا بعض اجلاذبّية عىل 
الصعيد الوطني، غري أن جذورها االجتامعية أضعف من جذور منافسيها اإلسالميني. 
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إن اجلبهة مرتبطة عىل نحو فضفاض بجامعة اإلخوان املسلمني جلهة أن كثريًا من أعضاء 
مجاعة اإلخوان األصليني انشّقوا عنها لتشكيل اجلبهة الوطنية.١٤

لت مجاعات أخرى ذات ميول ليربالية، مثل حزب ليبيا الدميقراطي، وحزب  كام ُشكِّ
التغيري الليبي، واحلملة الليبية للحرية والدميقراطية. ومع أن اجلذور االجتامعية هلذه اجلامعات 
حمدودة، فمن املرّجح أن حتّقق حضورًا ضئيًال عىل األقّل من خالل نظام التمثيل النسبي، 
ووجودها يف الربملان يف املستقبل سيساعد عىل ضامن وجود ثقل، ماحياول احلد من هيمنة 

اإلسالميني، واحلفاظ عىل بعض االهتامم بقضايا املر أة واحلقوق املدنية. 
يف حني يرّجح أن يكون يف اجلمعية اجلديدة فريق إسالمي قوي، من املحتمل أيضًا 
مفّككة  تأسيسية  مجعية  خلق  إىل  بالتايل  مايؤّدي  وهو  وقبيل،  حمّلي  بتمثيل  تتمّيز  أن 
ومناطقية إىل حّد بعيد. إضافة إىل ذلك، إن هذه األحزاب مهمة عىل املستوى الوطني، 
لكن مل يكن هلا تأثري كبري يف االنتخابات املحلية، سواء من حيث التنظيم أو اإلدارة 

أو النتائج.

صياغة الدستور
تعيني  مهمتني:  أمام  اجلديدة  اجلمعية  ستكون  بنجاح،  االنتخابات  اسُتكِمَلت  ما  إذا 
حكومة انتقالية جديدة، واألهم من ذلك، تعيني جلنة لصياغة الدستور، مل ُتحَسم إىل 
اآلن مسألة حجمها وتركيبتها. غري أن جمّرد تشكيل جلنة لصياغة الدستور رّبام يشّكل 
حتّديًا. فقد كانت آخر مرة صاغت فيها ليبيا دستورًا يف العام ١٩٥١، حيث تأّلفت 
اللجنة التي ضّمت ٦٠ عضوًا من عدد متساٍو من ممّثيل املناطق الرئيسة الثالث يف ليبيا، 
واستغرقت عملية التفاوض عىل الدستور واستكامله ٢٥ شهرًا. واليوم، يرغب العديد 
من الرشقيني واجلنوبيني يف احلفاظ عىل هذا التمثيل املناطقي املتساوي، وخيشون من 
أن املنطقة الغربية، التي يزيد عدد سكاهنا أضعافًا عىل مناطق أخرى، قد حتاول فرض 
َفق عىل ما إذا كانت اللجنة ستتأّلف من أعضاء اجلمعية املنتخبني أو  أغلبية. كام أنه مل ُيتَّ

من اخلرباء من خارج اجلمعية.
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غضون  يف  الدستور  لصياغة  شاقة  مهّمة  تشكيلها،  مبجرد  اللجنة،  أمام  ستكون 
ليبيا  للدستور – أن  العريضة  اخلطوط  حول  الكبري  اإلمجاع  من  الرغم  وعىل  شهرين. 
ستكون دميقراطية دستورية حترتم حقوق اإلنسان والتعّددية السياسية – مثة عدد من 
القضايا التي ستتطّلب نقاشًا واسعًا، وأخرى ستتطلب ببساطة وقتًا للتفاوض عليها 
وإدخاهلا يف النصوص النهائية. ومن بني القضايا التي ميكن أن جتتذب نقاشًا خاصًا هي 

قضايا الفدرالية والالمركزية، وتفاصيل السلطة التنفيذية، ومكانة الدين.

الفدرالية والالمركزية
بينام يضغط الزعامء من الرشق واجلنوب عمومًا لتحقيق الالمركزية، أو الفدرالية يف بعض 
احلاالت، فإن زعامء من طرابلس والغرب يفّضلون عمومًا بناء دولة أكثر مركزية. يف 
الواقع، ّمثة العديد من العوامل التي جتذب ليبيا يف كال االجتاهني املركزي والالمركزي. 
وما يدفع يف اجتاه الالمركزية هي جغرافية البالد الشاسعة، والتاريخ املختلف للمناطق 
والغاز،  النفط  موارد  وتوزيع  الثورة،  الرشق يف  وأسبقية  واجلنوبية؛  والرشقية  الغربية 
والمركزية السلطة العسكرية يف مجيع أنحاء البالد للميليشيات املحلية. وتدفع يف اّتجاه 
الوطنية؛  والسلطة  األمن  وفرض  برسعة؛  فّعالة  دولة  بناء  إعادة  إىل  احلاجة  املركزية 
وتأسيس مؤّسسات فّعالة للرقابة املالية واحلوكمة؛ وإقامة عالقات دولية قوية، وزيادة 

صادرات الطاقة.
ال شّك أن اهلويات املناطقية قوية يف ليبيا. تارخييًا، كانت البالد تتألف من ثالث 
وكان  اجلنوب.  يف  وفزان  الرشق،  يف  وبرقة  الغرب،  يف  طرابلس  منفصلة:  مناطق 
ملكًا  يكون  أن  يف  البداية  يف  مهتًام  استقالهلا،  غداة  ليبيا  حكم  الذي  إدريس،  امللك 
عىل برقة فقط، وكان يف حاجة إىل َمن يقنعه بقبول حكم اإلقليمني اآلخرين. بدأت 
امللكية كنظام فدرايل، وبالتايل حافظت عىل اهلويات اإلقليمية، ويف وقت الحق فقط 
جرى صهرها يف دولة موحدة. ويف ظل حكم القذايف، حدثت تغيريات مستمرة يف 
سلطات وحدود اهليئات املحّلية، ويف الطريقة التي جيري هبا انتخاب تلك السلطات 
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أو اختيارها، ويف استقالليتها أو تبعّيتها املالية. انتقلت السلطة بالتأكيد من الرشق إىل 
طرابلس والغرب، وتعّززت مركزية احلكم. وطوال فرتة حكم القذايف، تسّببت سيطرة 
اضطرابات وانتفاضات  الغرب يف حدوث توّترات مع بنغازي والرشق، ما أّدى إىل 
متكّررة. ولذا ليس من املستغرب أنه مع بدء هبوب رياح الربيع العريب، بدأت الثورة 
يف بنغازي والرشق. وحلسن احلظ، ال تتعّزز اهلويات املناطقية بسبب اهلويات العرقّية 
أو الطائفية، كام هو احلال يف بعض الدول العربية األخرى، ولكن التوّترات املناطقية 

تشّكل بالتأكيد جزءًا كبريًا من التحّديات االنتقالية احلالية يف ليبيا.
كام تلعب املوارد دورًا كبريًا يف كيفية توزيع السلطة عىل املستوى الوطني، ومتتلك 
حيوي  السلطة.  يف  حصة  عىل  احلصول  أجل  من  للضغط  اخلاصة  أدواهتا  منطقة  كل 
اجلنوب اجلزء األكرب من احتياطيات املياه اجلوفية، والتي متّثل موردًا الغنى عنه يف 
يف  النفط  صناعة  من  األكرب  اجلزء  ويقع  العامل.  يف  جفافًا  األكثر  الدول  من  واحدة 
البالد يف حوض رست األوسط ومنطقة بنغازي يف الرشق، وحيوي الغرب معظم 
احتياطيات ليبيا املحدودة من الغاز. ويف حني أن الرشق حيوي نحو ٧٠ يف املئة من 
بأكملها.  الرشقية  املنطقة  سكان  طرابلس  سكان  يعادل  البالد،  يف  النفطية  الثروة 
الناحية  من  وزنيهام  لفرض  مواردمها  من  االستفادة  وطرابلس  برقة  منطقتا  تستطيع 
العرقي  املستوى  عىل  منهام  كل  أهايل  تشابه  بسبب  الوطني  املستوى  عىل  السياسية 
واللغوي، وعىل مستوى التضامن القبيل والَنَسبي، والشبكات املجتمعية القوية فيهام. 
املستوى  عىل  فّعال  تأثري  ممارسة  من  مينعها  بشكل  بشّدة  فمنقسمة  فزان  قبائل  أما 

الوطني.
يفّضل زعامء طرابلس والغرب عمومًا بناء دولة مركزية، يف حني تضغط قيادات 
حرضه  اجتامع  ويف  الفدرالية.  حتى  أو  الالمركزية،  باجتاه  عمومًا  واجلنوب  الرشق 
٣٠٠٠ من الزعامء القبليني واملحّليني يف بنغازي يف أوائل آذار / مارس، دعا املجتمعون 
تضم  التي  الفدرالية  برقة  منطقة  إنشاء  واحد،  جانب  من  وأعلنوا،  الفدرالية،  اىل 
أمحد  عّينوا  الرمزية  من  الختلو  خطوة  ويف  البالد.  رشق  يف  التارخيية  وبرقة  بنغازي 
بانتقادات  اإلعالن  هذا  قوبل  إدريس.  امللك  ساللة  من  وهو  هلم،  ممّثًال  السنويس 
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حاّدة من املجلس االنتقايل ومن جهات أخرى يف غرب ليبيا بل وحتى يف رشقها. 
العربية  الدول  وجامعة  وتونس  مرص  وحّذرت  ضّده،  فتوى  ليبيا  مفتي  وأصدر 
وآخرون منه كذلك. ويف استطالع للرأي عىل املستوى الوطني، قال ٨٠ يف املئة أهنم 

ضد الفدرالية يف ليبيا.١٥
مل تكن هذه النتيجة غري متوقعة. فكثريًا مايرتبط مفهوم الفدرالية يف العامل العريب 
باالنقسام الوطني والتفّكك، كام أن التجربة املضطربة يف العراق مل تساعد. لكن إعالن 
برقة كشف أنه عىل الرغم من عدم ترجيح اعتامد الفدرالية يف الدستور، سيكون النقاش 
نظام من  أيضًا أن ُيرَبط بالنقاش حول وجود  الالمركزية جّديًا. وميكن  الدائر حول 
عامة  النواب  جملس  ُيمّثل  بينام  الشيوخ  جملس  يف  املناطق  فيه  ُتمّثل  أن  ميكن  جملسني 

الناس.
املركزية،  احلكومة  دور  بني  توازن  إجياد  اجلديد  الدستور  واضعي  عىل  سيتعّين 
املحلية  السلطات  ودور  املثال)،  سبيل  عىل  (املحافظات  اإلقليمية  اإلدارات  ودور 
(البلديات). سيتّعني عليهم أيضًا التعامل مع مسألة عاصمة ليبيا، التي جرى التنازع 
العام  ودستور  عاصمتان.  لليبيا  كانت  و١٩٦٣،   ١٩٥١ العامني  فبني  تارخييًا.  عليها 
البيضاء  بلدة  يف  حكومة  إدريس  امللك  أقام  حيث  رسمية،  عاصمة  ُيَسمِّ  مل   ١٩٦٣
الصغرية الواقعة إىل الرشق من بنغازي. كام مل يعلن القذايف عن عاصمة رسمية، لكنه 
نقل ثقل احلكومة أوًال إىل طرابلس، مث يف العام ١٩٧٧ إىل املدينة األكثر مركزية – 
اإلسالم  سيف  أعاد  الدويل،  املجتمع  مع  جديد  من  النظام  انخرط  وعندما  رست. 
معظم الوزارات إىل طرابلس. بدأ املجلس االنتقايل مّتخذًا من بنغازي مقّرًا له، لكنه 
انتقل إىل طرابلس مبجرد أن حتّررت، وأصدر إعالنًا يقول إن بنغازي ستكون هي 

 .االقتصادية العاصمة 
رمبا يكمن جزء من احلّل يف تطبيق الالمركزية حتى عىل أجهزة احلكومة املركزية 
من خالل، عىل سبيل املثال، أال يكون مقّر احلكومة املركزية يف أي من املدن الغربية 
أو الرشقية الرئيسة، أو وضع السلطة التنفيذية يف مدينة ووضع الربملان يف مدينة أخرى. 
هناك مناذج خمتلفة من الربازيل إىل االحتاد األورويب ميكن أن تستخدم لالسرتشاد هبا. 
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لكن حتى مع وجود سوابق ميكن اعتامدها، من املرّجح أن يكون اجلدل الدستوري 
حول مدى وتفاصيل الالمركزية معقدًا ومسهبًا.

شكل السلطة التنفيذية وتفاصيلها
شهدت البلدان العربية األخرى التي متّر يف مرحلة انتقالية مثل تونس ومرص واليمن 
جدًال حول نظامي احلكم الرئايس والربملاين. ومع أن األحزاب السياسية الرئيسة مل تعلن 
مواقف حاسمة حيال هذه املسألة، فقد انقسم الرأي، يف ورش عمل ضّمت أحزاب 
سياسية وناشطني من املجتمع املدين، بني ثالثة مناذج: النظام الربملاين، النظام الرئايس، 

والنظام شبه الرئايس.١٦ 
حكم  ظل  يف  املرّكزة  التنفيذية  السلطة  ويالت  إىل  الربملاين  النظام  أنصار  يشري 
القذايف، مع العمل أن القذايف مل يعلن نفسه رئيسًا للبالد. وهؤالء خيشون من أن رئاسة 
التعّددية  الطبيعة  أن  ويؤّكدون  لالستبداد،  القدمية  األمناط  خلق  تعيد  سوف  قوية 
للثورة تتطّلب آلية للمشاركة الواسعة يف السلطة تتحقق بالشكل األفضل من خالل 

نظام برملاين. 
أما أنصار النظام الرئايس فيقولون أن ليبيا يف حاجة ماّسة إىل سلطة تنفيذية قوية 
جيادلون  وهم  الرئايس.  النظام  غرب  يكون  ذلك  لتأمني  وسيلة  أفضل  وأن  وفّعالة، 
ليبيا،  ضعف  نقطة  بالضبط  هو  الثورة  مابعد  الراهن  الوضع  يف  السلطة  تفتيت  بأن 
ويتعّين التغلب عليه من خالل سلطة تنفيذية قوية منتخبة شعبيًا. ويقولون أيضًا أن 
النظام الرئايس سيكون األكثر كفاءة يف اّتخاذ العديد من القرارات واملبادرات التي 

ينبغي اّتخاذها برسعة كي تتعاىف الدولة واالقتصاد.
وحياول أنصار النظام شبه الرئايس أخذ املوقف الوسطي بني االثنني السابقني. فهم 
يشريون إىل النموذج الفرنيس الذي يتقاسم فيه الرئيس املنتخب شعبيًا السلطة التنفيذية 
مع رئيس وزراء يكون مسؤوًال أمام الربملان، ويؤّكدون أن هذا املزيج هو األفضل 

لليبيا يف مرحلة مابعد القذايف.
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مكانة الدين
إن أكثر من ٩٥ يف املئة من سكان ليبيا هم من املسلمني السّنة الذين يتبعون املذهب 
السلفية  متّثل  حني  ويف  عمومًا.  الوحدة  عوامل  أحد  هو  الدين  فإن  وبالتايل  املالكي، 
اجتاهًا مهًام، جتري موازنتها بحضور واسع جلامعة اإلخوان املسلمني األكثر اعتداًال، 
وتيار صويف قدمي العهد. وعىل الرغم من وجود تدّرج للتفسريات املحافظة واألكثر 
ليربالية لإلسالم السني يف ليبيا، ليست هناك انقسامات دينية أو طائفية كبرية كام هو 
احلال يف املرشق العريب أو حتى يف مرص. ومع ذلك، هناك مجاعات علامنية وليربالية 
ومجهور أنصار هلا، وإن كان صغريًا، قلقون من االجتاه اإلسالمي القوي، وسيسعون 

إىل احلّد من اإلشارة إىل اإلسالم يف الدستور.
آب /  يف  أصدره  الذي  الدستوري  اإلعالن  يف  االنتقايل،  الوطني  املجلس  أعلن 
دين  واإلسالم  السلطة؛  مصدر  الشعب  وأن  دميقراطية،  دولة  ليبيا  أن  أغسطس، 
الدولة، والرشيعة هي املصدر الرئيس للترشيع. ومن املرجح أن تبقى هذه اللغة يف 
الدستور اجلديد، لكن اجلامعات العلامنية والليربالية ستكون حريصة عىل منع اإلشارات 
املجتمع  أن  إذ  الدستور.  من  أخرى  أجزاء  يف  أكثر  التوّسع  من  والرشيعة  اإلسالم  إىل 
املدين والفئات االجتامعية األخرى قلقة بشكل خاص، كام هو احلال يف الدول العربية 
األخرى التي متّر مبرحلة انتقالية، بشأن حقوق ومكانة املرأة وحرية املواطنني الليرباليني 

والعلامنيني يف اختيار منط حياهتم.
عندما تنتهي اللجنة الدستورية من إنجاز مسّودة الدستور، ستميض املفّوضية العليا 
فإنه  الدستور،  قبول  حال  يف  ذلك.  عىل  وطني  استفتاء  تنظيم  يف  ُقُدمًا  لالنتخابات 
يصبح قانونًا، وإذا ُرِفض، فسوف تكون أمام جلنة الصياغة مهلة ثالثني يومًا لتعديل 
مسّودة الدستور وإعادة تقدميه لالستفتاء. وبعد أن تتم املوافقة عىل الدستور، ستجرى 
انتخابات ملجلس ترشيعي جديد يف غضون ٢١٠ أيام، وسُتنَتَخب السلطات التنفيذية 
ل. وإذا نجحت ليبيا يف ختّطي هذه اخلطوات كلها، فستكون بذلك قد  اجلديدة وُتشكَّ
أكملت املرحلة األوىل من االنتقال الصعب من الدكتاتورية إىل أول طريق الدميقراطية.
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ما بعد المرحلة االنتقالية
الدستور  وصياغة  االنتخابات  إجراء  األولية –  االنتقالية  املرحلة  ليبيا  أكملت  ما  إذا 
املدى  عىل  التحّديات  من  العديد  ذلك  بعد  فستواجه   – جديدة  سلطة  وتشكيل 
شؤون  إدراة  عىل  قادرة  وشّفافة  فّعالة  دولة  مؤّسسات  بناء  حتدي  فأمامها  الطويل. 
البالد وتقدمي اخلدمات الالزمة، وإكامل عملية دمج الثّوار واستعادة احتكار الدولة 
للقوة. ويتع عىل قادة ليبيا اجلدد أن حيّددوا كيفية إعادة هيكلة االقتصاد املعتمد عىل 
وال  الّصاعدة.  لألجيال  وَدْخل  عمل  فرص  خلق  ميكنه  متنّوع،  اقتصاد  إىل  النفط 
بّد من رعاية املجتمع املدين، الذي ازدهر خالل الثورة، والذي يعترب أساسيًا خللق 
جمتمع ليبي أكثر دميقراطية عىل نحو مستدام. هذه القضايا ذات أمهية كبرية، لكنها 
احتياجاهتم  جتاه  بالقلق  يشعرون  الذين  الليبيني  معظم  إىل  بالنسبة  األفق  وراء  التزال 
األمنية وسبل عيشهم املبارشة، ألهنم يسعون إىل جتاوز غموض الفرتة االنتقالية اىل 

دولة أكثر دميقراطية وفّعالية.
أن  ماميكن  يبقى  النهاية،  يف  لكن  ومعّقدة.  اجلذور  عميقة  حتديات  ليبيا  تواجه 
يقوم به العامل اخلارجي من أجل ليبيا حمدودًا. فنجاح أو فشل عملية االنتقال الليبية 
يعتمد عىل القرارات التي يّتخذها الليبيون أنفسهم، كام ينبغي أن يكون عليه احلال. 
غياب  أن  حني  ويف  بالتأكيد.  موجودة  ليبيا  يف  مستدامة  دميقراطية  تطوير  فرصة  إن 
مؤسسات الدولة الناجزة أّدى إىل تعقيد جوانب العملية االنتقالية، فقد يكون أيضًا 
فرصة إلعادة بناء الدولة واملجتمع واالقتصاد من صفحة بيضاء، بدل التصارع مع 

القوى املؤّسسية الراسخة من النظام القدمي، كام هو احلال يف مرص.
ومع ذلك، املرحلة االنتقالية يف ليبيا يف وضع حرج وصعب: البالد لدهيا فرصة 
جيدة للخروج من واحدة من أسوأ الدكتاتوريات يف العامل، وبدء الطريق لبناء دولة 
طول  عىل  ارتكاهبا  ميكن  التي  واألخطاء  كثرية،  العثرات  لكن  ومزدهرة.  دميقراطية 
الطريق عديدة. يعود األمر إىل القيادة االنتقالية الليبية والشعب الليبي الجتياز طريقهام 
من خالل خوض التحّديات املبارشة املتمّثلة بإجراء انتخابات حّرة ونزهية، وصياغة 
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دستور جديد. وبعد ذلك ميكنهام أن يلتفتا إىل التحّديات طويلة األمد لبناء ليبيا مستقّرة 
وآمنة ومزدهرة، ودميقراطية مستدامة.
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الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن 
من التشكل إلى التفكك

عادل مجاهد الشرجبي*

مقدمة
منذ انتصاره يف حرب صيف ١٩٩٤ بدأ الرئيس عيل عبد اهللا صالح التفكري يف حتويل 
النظام السيايس إىل نظام عائيل، بتأييد بقائه يف منصب رئيس اجلمهورية، وتوريث 
القوى  كل  إقصاء  يف  أخذ  وقد  وفاته.  بعد  صالح  اهللا  عبد  عيل  أمحد  األكرب  نجله 
السياسية من املجال السيايس، وإضعاف املجتمع من خالل تفتيته إىل كيانات صغرية 
وانفرد  املجتمع،  أقسام  بني  النزاعات  وتأجيج  وقبلية،  ومذهبية  طائفية  أسس  عىل 
باختاذ القرارات اخلاصة بتوزيع السلطة والثروة، فبات عىل خصومة مع كل األحزاب 
والقادة  الكربى،  القبائل  شيوخ  معظم  ومع  اليمني،  املجتمع  يف  الفاعلة  السياسية 
الدينيني. ومنذ عام ٢٠٠٣ بدأت قوى اللقاء املشرتك تطالب بتغيري النظام االنتخايب، 
واعتامد نظام االنتخاب النسبي عوضًا عن نظام االنتخاب الفردي باألغلبية البسيطة 
يف دوائر صغرية، غري أن احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة مل يتوصلوا إىل توافق كامل 

أستاذ عمل االجتامع بجامعة صنعاء عضو جملس أمناء املرصد اليمني حلقوق اإلنسان – اليمن  *
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مرشوعًا  احلاكم  احلزب  وضع   ٢٠١٠ عام  هناية  ويف  االنتخايب.  النظام  تعديل  حول 
الواليات  حتديد  إلغاء  بحيث يتم  ١١٢ منه،  املادة  تعديل  يتضمن  الدستور،  لتعديل 
التعديل  مرشوع  النواب  جملس  وأقر  املذكورة.  املادة  يف  عليها  املنصوص  الرئاسية 
مبدئيًا، ووافق عىل تعديل قانون االنتخابات وفقًا للرؤية التي قدمها احلزب احلاكم، 

دون التوافق مع أحزاب املعارضة. 
ردًا عىل اإلجراءات املنفردة التي اختذها احلزب احلاكم، أصدر تكتل أحزاب اللقاء 
املشرتك يف ١٣ ديسمرب ٢٠١٠ بيانًا، دعا فيه املناضلني وأنصاره ورشكاءه ومجيع أفراد 
الشعب إىل هبة غضب شعبية متواصلة وشاملة ال هتدأ إال باستعادة خياراته الوطنية 
الدميقراطية املرشوعة وحقه يف التغيري وحتقيق الرشاكة الوطنية يف السلطة والثروة ويف 
العدالة االجتامعية واملواطنة املتساوية وحقه يف مرشوعه الدميقراطي التعددي ويف حياة 
حرة وكرمية١. ويف هناية األسبوع األول من يناير ٢٠١١، دعت أحزاب اللقاء املشرتك 
اجلامهري إىل تصعيد االحتجاجات الشعبية يف خمتلف املحافظات، وبناء حركة شعبية 
وهتيئة   ،(..) السلطة  تعتمدها  التي  والتوجهات  السياسات  جماهبة  يف  واسعة  وطنية 
 .٢أنفسهم لتحمل تبعات نضاهلم السلمي، وتقدمي ما حيتاجه الوطن من تضحيات
وقد حدد تكتل اللقاء املشرتك يوم ٣ فرباير لتنظيم اعتصامات احتجاجية يف حمافظات 
اجلمهورية. مع ذلك مل يكن هدف هذه االحتجاجات إسقاط النظام، بل من أجل 
الضغط عىل احلكومة للقبول بتأجيل االنتخابات، حتى يتم التوافق عىل تعديل النظام 

االنتخايب، وإنجاز احلوار بني السلطة واملعارضة حول طبيعة النظام السيايس.

أوًال: إطار مفاهيمي
إطار  يف  تغيريًا  وليست  وشامًال،  جذريًا  تغيريًا  النظام  لتغيري  سياسية  ممارسة  الثورة 
لذلك  القائم.  النظام  يقرها  التي  تلك  غري  وآليات  أساليب  وتستخدم  القائم،  النظام 
ال توصف الثورة بأهنا ثورة إال حني تنجح يف إحداث تغيري شامل، وتكوين شكل 
خمتلف للحكومة، أو تأليف كيان سيايس جديد٣. فهدف الثورة كان وال يزال هو 
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حيقق  جديد،  نظام  وبناء  قائم  لنظام  هدم  احلقيقة  يف  هي  الثورة  فإن  لذلك  احلرية٤. 
حرية املواطنني، عرب بناء نظام يقوم عىل املساواة أمام القانون، وإفساح املجال جلميع 
املواطنني للمشاركة يف املجاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية عىل قدم 
أو  اللون،  أو  اجلنس،  أساس  عىل  متييز  دون  الفرص،  تكافؤ  أساس  وعىل  املساواة 
الدين، أو املذهب، أو املعتقد، أو العرق، أو العنرص، أو االنتامء االجتامعي أو املستوى 
االقتصادي، أو أي اختالفات طبيعية أو اجتامعية أخرى. ذلك يعني أن الدولة املدنية هي 
هدف الثورة، وهي ليست هدفًا بحد ذاته، بقدر ما هي هدف إجرائي، أي هدف 

وسييل لتحقيق هدف غائي، يتمثل يف املساواة واحلرية. 
جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم الثورة يف هذه الدراسة ال تقترص دالالته عىل الدالالت 
التقليدية التي أضفيت عليه خالل القرون املاضية، والتي غالبًا ما جتّسدت يف األعامل 
العسكرية املسلحة إلسقاط األنظمة. فالثورات املعارصة هي ثورات سلمية أو حركات 
القوى  طبيعة  يف  تغريًا  يستتبع  الثورة  مفهوم  دالالت  يف  االختالف  هذا  اجتامعية. 
االجتامعية التي تنفذ الثورة، ويف طبيعة اآلليات التنظيمية. فمل تعد القوات املسلحة أو 
مليشيات حرب العصابات، وال حتى النخب السياسية واحلزبية، هي الرافعة االجتامعية 
اآلليات  هي  السياسية  األحزاب  تعد  ومل  اجلديدة.  االجتامعية  الطبقات  بل  للثورة، 
املالئمة حلشد اجلامهري، بل احلركات االجتامعية، التي حتشد املواطنني لتنفيذ هبة شعبية 
إلسقاط النظام القائم، وإحداث حتول دميقراطي، وذلك يتطلب تنظيم املجتمع املدين 

وتعبئته بأساليب خمتلفة وجديدة. 
ال تتحقق التحوالت االجتامعية الكربى بناء عىل رغبات أو آمال، بل تتحدد يف ضوء 
طبيعة الرصاع والقوى املنخرطة فيه. فال ينجح الثوار يف إسقاط النظام، وبناء الدولة املدنية 
إال إذا استطاعوا تفكيك النظام، وبناء كتلة تارخيية تتبنى أهداف الثورة وتناضل من أجل 
حتقيقها، واحلفاظ عىل وحدهتا ومتاسكها. أما إذا مل يستطيعوا بناء الكتلة التارخيية، أو مل 
يستطيعوا احلفاظ عىل وحدهتا، واستطاع النظام احلفاظ عىل وحدته، فإن النظام ينجح 
يف القضاء عىل الثورة. وأما إذا تفككت كتلتا الثورة والنظام، فإن االحتامل األكرب يغدو 
حسم نتيجة الرصاع لصالح طرف ثالث. فتفكك النظام مؤذن دائًام بسقوطه، ولكن 
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ليس لصالح الثوار، بل لصالح طرف ثالث، يكتفي بإسقاط شخوص النظام السابق، 
لكنه يعمل للحفاظ عىل مؤسساته وترشيعاته، وإعادة إنتاجها.  

ثانيًا: الكتلة الحرجة لثورة الحرية والتغيير
٢٠٠٧ كان الشباب والطالب يف اليمن قد فقدوا الثقة بالنخب السياسية  منذ عام 
واألحزاب، وباتوا ينظرون إليها باعتبارها غري ممثلة هلم، وال تشكل قناة إليصال 
أصواهتم، فراحوا يبحثون عن آليات جديدة يف العمل السيايس. وقد اهتدى شباب 
إىل  السياسية،  لألحزاب  النظامية  األساليب  عرب  النضال  من  التحول  إىل  اجلنوب 
اجلمهور  استطاع  وقد  اجلنويب.  احلراك  وشكلوا  االجتامعية،  احلركات  عرب  النضال 
احلرج للحركة اجلنوبية حتويلها إىل حركة شعبية واسعة خالل فرتة قصرية، السيام 
بعد عقد مهرجان التصالح والتسامح، فالتفت اجلامهري يف املحافظات اجلنوبية حول 
احلركة. أما يف املحافظات الشاملية فمل يستطع الشباب تشكيل كتلة تارخيية للثورة، 
وكانوا  الشامل،  حمافظات  معظم  يف  السائدة  القبلية  والعالقات  البنى  طبيعة  بسبب 
يعولون عىل حمافظة تعز التي بدورها خّيبت أملهم، بعد أن فقدوا األمل باألحزاب. 
هناية  يف  نرشته  مقال  يف  هذه  األمل  خيبة  عن  املقطري  برشى  الناشطة  عربت  وقد 
األسبوع األول من يناير ٢٠١١ بعنوان: أوهام الزمن اجلميل، قالت فيه: كنت 
اعتقد أن الشارع التعزي وبعيدًا عن أحزابه املتخاصمة، له القدرة الفذة عىل امتالك 
مفاتيح الفهم والبناء واملدنية. ومهام كان متعبًا وحمطًام، فإنه قادر عىل تغيري مستقبل 
رقاده،  من  ليهب  احلرجة  اللحظات  يف  الفرصة  ينتظر  نائم  كعمالق  الكالح  اليمن 
القدمية  خيااليت  من  صحوت  نعيشها(...)،  التي  واهلمجية  البدائية  ضد  وينتفض 
من  كقطيع  القرى  كل  من  تتوافد  للرئيس  املؤيدة  املسريات  أرى  وأنا  مذعورة 
أسأل  وكنت  احلاكم(...)  احلزب  وقادة  االنتخابية  الدوائر  ممثلو  يسوقها  اخلراف، 
نفيس هل انتهى ذلك الزمن الذي كان يعول فيه عىل أهل هذه املدينة باعتبارهم 
الرشارة األوىل التي ستقود البالد إىل التغيري وحتقيق العدالة والتنمية؟، هل انتهى 
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ذلك الزمن إىل األبد وأن احلياة تغريت واألحالم تغريت وأن هذه املدينة التي عاش 
فيها اإلمام أمحد أواخر أيامه ها هي هتب يف دورة تارخيية عمياء لتعلن إمامًا جديدًا 

 .٥ومن ساللة أخرى لليمن لتعيدنا هذه املدينة البائسة إىل ألف سنة سابقة
رمبا كان هذا احلدث هو الذي ولد لدهيا ولدى زمالئها قناعة بأن رفض األحزاب 
ورفض احلركات الشعبية غري املنظمة يشكل نوعًا من العبثية، واهتدت إىل رضورة 
التنظيم، ولكن بأسلوب جديد، فأسست مع زمالئها حركة شباب من أجل التغيري 
(إرحل) يف مدينة تعز، التي قال أحد ناشطيها: إن أحزاب اللقاء املشرتك التي دعت 
دون  فقط،  اعتصام  إقامة  تنوي  كانت   ٢٠١١ فرباير  من  الثالث  يف  شعبية  هبة  إىل 
السري يف ُمظاهرة لرفض الوضع القائم؛ وهذا ما أزعجني كثريًا. لذلك شاركت مع 
واجتهت  تعز،  مدينة  شوارع  جابت  كبرية  ُمظاهرة  إىل  االعتصام  حتويل  يف  زمالئي 
إحدى تفريعاهتا إىل أمام ُمحافظة تِعز٦. ولعبت الكاتبة الصحفية برشى املقطري* دورًا 
جاء  بأنه  تأسيسها  ووصفت  (ارحل)،  التغيري  نحو  شباب  حركة  تأسيس  يف  أساسيًا 
ردة فعل لسياسة املسكنات التي تتخذها السلطة من جهة، وإلقصاء اُملشرتك للشباب 
واملثقفني من جهة أخرى٧، وطالبت الشباب بااللتفاف حول احلركة ألهنا هتدف 
إلرشاكهم يف صياغة مستقبلهم٨. ويف صنعاء قالت توكل كرمان إن عىل األحزاب 
عمومًا والتجمع اليمني لإلصالح بشكل خاص، النزول للشارع وااللتحام باجلامهري 
للمطالبة بإسقاط النظام وحماسبته عىل ما ارتكبه من جرائم بحق املال العام واملمتلكات 
العامة والسكينة العامة وملاذا غدونا دولة فاشلة بعد ثالثة عقود من حكمه، وليس يف 

.٩احلوار معه أو منافسته
يف ضوء ما تقدم ميكن القول إن بداية ثورة احلرية والتغيري اليمنية بدأت من خالل 
نشاط عدد من احلركات االجتامعية اجلديدة، التي شكلت كتلة حرجة للثورة، ويف 
التغيري  أجل  من  شباب  وحركة  صنعاء،  بجامعة   الطالبية يناير   ١٥ حركة  مقدمها 
الطالبية يف صنعاء، ومها  الشبابية  الثورة  فرباير  مدينة تعز، وحركة ٣  (إرحل) يف 
 .ثورتنا ثورة شباب ال حزبية وال أحزاب :احلركتان الرئيستان اللتان رفعتا شعار
فقد أدرك ناشطومها حقيقة عجز اآلليات النظامية عن تغيري النظام، وفشل اآلليات 
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وعادلة  نزهية  انتخابية  عمليات  عرب  للسلطة،  السلمي  التداول  حتقيق  يف  الدميقراطية 
وحرة، وأن ال مفر أمام الشعب من تغيري النظام عرب ثورة شعبية سلمية، وهبة شعبية 
تعمل عىل تبخري سلطة احلكومة، عرب تفكيك النظام من الداخل، ال عرب هدمه من 
اخلارج كام هو احلال يف الثورات املسلحة١٠. يف املقابل مل تكن النخب احلزبية تثق بقدرة 
الشباب عىل التغيري، وكانت تعتقد أن الثورة الشبابية لن تصمد، لذلك مل تعلن أحزاب 

املعارضة عن التحاقها بالثورة.

١. حركة ١٥ يناير الطالبية
 ٢٠١١ يناير   ١٥ مساء  عيل  بن  العابدين  زين  هروب  إعالن  من  قليلة  ساعات  بعد 
أصدرت املنظمة الطالبية للحزب االشرتاكي اليمني بجامعة صنعاء بيانًا قالت فيه: 
يا شباب اليمن األحرار: إننا إذ نحيي بإكبار وإجالل رمز البطولة والثورة التونسية 
شهيد احلرية والدميقراطية العربية البطل حممد البوعزيزي، ندعو الشباب العريب ويف 
التونيس  الشعب  جتربة  من  الثورة  مضامني  يستلهم  أن  إىل  اليمني  الشباب  مقدمتهم 
الذي قدم منوذجا حيًا للعامل يف االنتصار حلقه يف احلرية وكرامة العيش١١، وأضاف 
البيان: إن تاريخ شعبنا يف التصدي لالستبداد والطغيان تاريخ حي وناصع ومثال 
بالنظام  لإلطاحة  العاجل  التحرك  منا  يستدعي  مشهد  أمام  اليوم  ونحن  لالقتداء. 
بخيار  متمسكني  عامًا،  وثالثني  ثالثة  منذ  رقابنا  عىل  املتسلط  القبيل  العسكري 
األجدى  اخليار  هذا  تبعات  وحتمل  إلرادتنا  لالنتصار  الدميقراطي  السلمي  النضال 
بجامعة  االشرتاكي  للحزب  الطالبية  املنظمة  واختتمت   ،١٢الطغيان من  للتخلص 
لالضطالع  ونقاباته  ومؤسساته  أطيافه  بكافة  اليمني  الشعب  بدعوة  بياهنا،  صنعاء 
بدوره التارخيي واالنطالق نحو اسرتداد احلقوق املصادرة واحلفاظ عىل ما تبقى من 

الثورة واجلمهورية والوحدة١٣.
إىل  مسرية  اليمني  االشرتاكي  للحزب  الطاليب  القطاع  نفذ  التايل  اليوم  صباح  يف 
السفارة التونسية بصنعاء للتهنئة بنجاح الشعب التونيس يف إجبار الرئيس بن عيل عىل 
اهلروب، وتعبئة اجلامهري اليمنية يف العاصمة صنعاء لتنفيذ أعامل احتجاجية شعبية مماثلة 
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لألعامل االحتجاجية التي نفذها الشعب التونيس. وعىل الرغم من حمدودية املشاركة 
الشعبية يف املسرية، إال أن بعض منظامت املجتمع املدين استجابت للدعوة، فشاركت 
حدود،  بال  صحفيات  منظمة  رئيسة  كرمان  السالم  عبد  توكل  السيدة  املسرية  يف 

وبعض قادة احلزب االشرتاكي اليمني١٤، وبعض املثقفني واإلعالميني١٥. 
اليمني  االشرتاكي  للحزب  الطالبية  املنظمة  فيه  أعلنت  الذي  يناير   ١٥ بيان  كان 
اليمنية، لذلك اعترب بعض  بداية كرة الثلج للثورة  بجامعة صنعاء الثورة عىل النظام 
وسائل اإلعالم تلك املسريات أعامًال احتجاجية مدعومة من احلزب االشرتاكي اليمني، 
(هاين  دفع  ما  التونسية،  للثورة  تأييد  مظاهرات  جمرد  أخرى  إعالم  وسائل  واعتربهتا 
اجلنيد) سكرتري املنظمة الطالبية للحزب االشرتاكي اليمني بجامعة صنعاء إىل إصدار 
ترصيح قال فيه: إن الثورة ليس هلا أي عالقة باحلزب االشرتاكي  أو أي حزب سيايس 
أخر، وأن الشباب خرجوا من ذات أنفسهم دون صدور أي أوامر حزبية بخروجهم. 
فالناس فقدوا ثقتهم باألحزاب سواء أحزاب اللقاء املشرتك أو احلزب احلاكم وباتوا 
يبحثون عن بديل أخر، متثل يف الثورة التي أشعلوها من داخل اجلامعة. ودعا وسائل 
اإلعالم إىل النزول إىل امليدان لتغطية األخبار مبصداقية تامة ومبهنية، بدُال من تناقلها 

عرب اهلواتف وحتويلها ملصلحة الثورة التونسية١٦.
عىل الرغم من تواصل األعامل االحتجاجية الطالبية بشكل شبه يومي، إال أهنا مل 
تنجح يف حشد اجلامهري، وظلت حمصورة يف طالب جامعة صنعاء، وبعض املثقفني 
والناشطني السياسيني واملدنيني. ومع انطالق الثورة املرصية يف ٢٥ يناير استلهم طالب 
املظاهرات  حتويل  يف  يتمثل  االحتجاجي،  نشاطهم  يف  جديدًا  أسلوبًا  صنعاء  جامعة 
واملسريات إىل اعتصام دائم، فخططوا الستغالل فعالية كانت أحزاب اللقاء املشرتك 
تعتزم إقامتها يف ٣ فرباير يف ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، لالعتصام يف امليدان بعد 
انتهاء فعالية اللقاء املشرتك، وأسسوا حركة أطلقوا عليها اسم حركة ٣ فرباير: الثورة 
الشبابية الطالبية، كان عامدها ناشطي حركة ١٥ يناير الطالبية. إال أن احلزب احلاكم 
استبق أحزاب اللقاء املشرتك، وأقام أنصاره اعتصامًا يف امليدان مساء ٢ فرباير. وقد قال 
الدكتور ياسني سعيد نعامن: منعونا من إقامة املؤمتر اجلامهريي يف ميدان التحرير فتحولنا 
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إىل ميدان التغيري. ومن يومها باتت ساحة مسلة جامعة صنعاء تعرف بساحة التغيري. 
وحاول شباب ٣ فرباير االعتصام فيها بعد انتهاء الفعالية فبدأوا بعد ظهر يوم اخلميس ٣ 
فرباير ٢٠١١ اعتصامًا، استمر حتى عرص يوم اجلمعة ٤ فرباير، عندما واجهته األجهزة 

األمنية بالقمع، واعتقلت مثانية منهم١٧.

الثورة الشبابية الطالبية ٢. حركة ٣ فرباير
يف ٣٠ يناير ٢٠١١ أصدرت حركة ٣ فرباير بيانًا قالت فيه: نحن شباب اليمن األحرار، 
نعلن عن سعينا إلعادة مبادئ الثورة اليمنية ١٩٦٢–١٩٦٣، ودستور دولة الوحدة، 
بالنضال السلمي، وسنبذل أنفسنا من أجل حتقيق هذا اهلدف (...). ويف هذا اليوم 
ونحن نحرض إلطالق انتفاضتنا الشعبية يف ٣ فرباير القادم نطرح أمام املسؤول األول 
يف السلطة عيل عبد اهللا صالح املبادرة التالية: ١– إقالة قائد احلرس اجلمهوري والقوات 
اخلاصة أمحد عيل صالح وتسليم القيادة ألي لواء عسكري لديه ثقة لدى الشعب كلواء 
العاملقة. ٢– استقالة الرئيس من املؤمتر الشعبي العام. وتعهده بعدم الرتشح مرة أخرى. 
٣– تعهد الرئيس بتسليم ما هنبه من املال العام وجريه مللكيته اخلاصة أو لصالح أقربائه 
من  وطني  إنقاذ  حكومة  وتعيني  الربملان  وحل  احلكومة  إقالة   –٤ لديه.  متنفذين  أو 
الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والوالء للشعب أينام كانت. ٥– إقالة كبار املتنفذين 
والفاسدين ووضعهم حتت اإلقامة اجلربية للتحقيق يف املنهوبات التي هنبوها من الشعب 

.١٨وتسليم املتورطني للقضاء
عىل  صفحة   ٢٠١١ فرباير  من  اخلامس  يف  صنعاء  جامعة  يف  الثورة  شباب  أسس 
١٩)، طالبوا يف أول منشور عىل  )تنظيم املظاهرات السلمية يف اليمن الفايسبوك باسم
٢٠). وعندما أعلن حسني مبارك تنحيه  الصفحة بتحويل املظاهرات إىل اعتصامات دائمة(
عن السلطة نرشت إعالنًا قالت فيه: تدعوكم الثورة الطالبية والشبابية يف التاسعة من 
صباح غد للحضور واملشاركة يف املسرية االحتفالية بانتصار الثورة املرصية، سيكون 
التجمع أمام اجلامعة اجلديدة بصنعاء، نرجو نرش هذه الدعوة إىل أكرب عدد ممكن من 

 .(٢١ )األصدقاء
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مظاهراهتم  حتويل  صنعاء  جامعة  طالب  استطاع  فرباير  من  عرش  التاسع  ويف 
أمام  التغيري،  ميدان  تسمية  عليه  يطلقون  باتوا  الذي  امليدان  يف  دائم  اعتصام  إىل 
اليمنية  الثورة  شباب  ائتالف  أسموه  ثوري  ائتالف  ثاين  وأسسوا  صنعاء،  جامعة 

 .السلمية

٣. حركة شباب من أجل التغيري (ارحل)
عندما أعلنت أحزاب اللقاء املشرتك اهلبة الشعبية كان سقف مطالبها غري ُمَلبٍّ ملطالب 
اليساريني  واملثقفني  والشباب  الطالب  من  جمموعة  فأسست  التغيري،  يف  الشباب 
والليرباليني يف ٢٥ يناير ٢٠١١ يف مدينة تعز حركة ثورية باسم شباب من أجل التغيري 
(إرحل). وقد وصفتها املتحدثة باسمها الكاتبة الصحفية والناشطة السياسية اليسارية 
ة  (عضو اللجنة املركزية للحزب االشرتاكي اليمني) برشى املقطري، بأهنا: مجاعة مدنيَّ
ه الذي يرفُض متامًا  خاِلَصة، وأن الوجود النسائي الفاعل والقيادي فيها يعِكس التوجُّ
٢٢) وقالت إن تأسيسها جاء ردة  )زئبقية القوى السياسية جتاه مرشوع الدولة اَملدنية
للشباب  اُملشرتك  وإلقصاء  جهة،  من  السلطة  تتخذها  التي  املسكنات  لسياسة  فعل 
٢٣)، وطالبت الشباب بااللتفاف حول احلركة ألهنا هتدف  )واملثقفني من جهة أخرى

 .(٢٤ )إلرشاكهم يف صياغة مستقبلهم
رفع ناشطو احلركة شعار الشعب يريد إسقاط النظام، ويف موازاة ثورهتم عىل النظام 
أعلنوا التمرد عىل األحزاب من خالل رفع شعار ال حزبية وال أحزاب ثورتنا ثورة 
إىل   ٢٠١١ فرباير   ٣ يف  تنفيذها  املقرر  املشرتك  اللقاء  فعالية  لتحويل  ورتبوا   ،شباب
مسرية غضب. ورغم اعرتاض املشرتك عىل املسرية وشعاراهتا، إال أن الشباب نظموا 
عددًا من املسريات يف ذلك اليوم، يف أماكن خمتلفة من مدينة تعز، ويف اجتاهات خمتلفة، 
املسريات  يف  املشاركون  وردد   .(٢٥ بالنضوج( بدأت  قد  الثورة  فكرة  أن  إىل  يشري  ما 
أهزوجة ارحل ارحل يا عيل التي باتت فيام بعد أنشودة الثورة اليمنية، ورددوا هتاف 
الشعب يريد إسقاط النظام. يقول أحد الشباب املشاركني يف مسرية الغضب التي 
نظمتها احلركة يف ٣ فرباير: أزعجني كثريًا عدم إعالن أحزاب اللقاء املشرتك رفضها 
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النظام القائم واملطالبة بتغيريه خالل مؤمترها اجلامهريي، لذلك شاركت مع زمالئي يف 
.(٢٦ ُمظاهرة كبرية جابت شوارع مدينة تعز، واجتهت إىل أمام اُملحافظة(

الوسطى  الطبقة  وأفراد  واملثقفني  الشباب  من  كثري  جذب  احلركة  استطاعت 
لاللتحاق هبا، وحفزت أخرين من أفراد هذه الفئات االجتامعية إىل تأسيس حركات 
ومجاعات وجمموعات ثورية مستقلة، سواء يف مدينة تعز أو يف ساحات احلرية والتغيري 
أجل  من  أكادمييون  مثل  اسمها،  من  أسمه  بعضها  اشتقَّ  األخرى،  املحافظات  يف 

التغيري، وقبائل من أجل التغيري. 
خالهلا  رّددت  أخرى  احتجاجية  مسريات  احلركة  نظمت  فرباير  من  الثامن  يف 
شعارات تدعو إىل الثورة، منها: يا شباب احلاِلمة.. شدوا شدوا العزمية، ويا تعز 
 ،زاد الظمل زاد اجلور فليسقط الديكتاتور ،٢٧إحنا شبابك.. با نفتح للثورة بابك
يا مين ثوري ثوري ضد احلكم الديكتاتوري ،يا شباب يا ضحية أخرج شارك يف 
القضية٢٨، ال حزبية وال أحزاب.. ثورتنا ثورة شباب. وردًا عىل خطاب الرئيس 
قال  والذي  فرباير،  من  الثاين  يف  والشورى  النواب  ملجليس  املشرتك  االجتامع  أمام 
فيه: أن ال نية لديه لتوريث منصب رئيس اجلمهورية، وال للرتشح مرة أخرى بعد 
انقضاء واليته الرئاسية، وأعلن عن جتميد مرشوع التعديالت الدستورية، ودعا أحزاب 
فرباير،  من  الثامن  يف  بيانًا  (إرحل)  حركة  أصدرت  احلوار،  استئناف  إىل  املعارضة 
حددت فيه ١١ مطلبًا ملحًا، إلثبات مصداقية هذه التوجهات٢٩، تتضمن: استقالته 
من منصب القائد األعىل للقوات املسلحة، ومن رئاسة احلزب احلاكم (املؤمتر الشعبي 
العام)  وعزل أبنائه ومقربيه من كل مناصب اجليش والدولة واالقتصاد٣٠، إقالة وزيري 
الداخلية واإلعالم وإحالتهام للمحاكمة، إلغاء قانون التظاهر املقيد حلرية التعبري، حل 
قضية اجلنوب مع رشكاء الوحدة يف الداخل ويف اخلارج وعدم إقصائهم أو ختوينهم، 
إعادة أرايض وممتلكات اجلنوب املنهوبة وفتح حتقيق يف إطالق النار واالعتقاالت غري 
املرشوعة إلخواننا من أبناء اجلنوب، فتح حتقيق فوري يف املجازر الدموية البشعة يف 
صعدة والتي ذهب فيها خرية أبنائنا من اجليش ومن املواطنني، تفعيل جمانية التعليم 
اجلامعي واستقالل اجلامعات وعدم استخدامها منابر للدفاع عن السلطة، القضاء عىل 
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ملبدأ  حتقيقًا  الشباب  من  جلنة  ومبشاركة  وفاعل  مدروس  زمني  برنامج  وفق  البطالة 
الشفافية، وإرشاك الشباب يف مستقبل اليمن. 

من  نوع  أهنا  عىل  النظام  وإسقاط  الثورة  إىل  احلركة  دعوة  إىل  األحزاب  نظرت 
الشطط والتطرف غري حمسوب العواقب، ومل تتجرأ وسائل اإلعالم عىل نقل الشعارات 
التي رفعتها احلركة يف مسريات الثالث من فرباير، وحاولت تقدميها عىل أهنا مسريات 
لتأييد الثورة املرصية، فكتب موقع مأرب برس الشهري خربًا حول مسريات الثامن 
من فرباير قال يف مقدمته: اعتصم اليوم الثالثاء عرشات الشباب أمام مبنى حمافظة 
تعز تضامنا مع الثورة املرصية ومطالبني بتغري رموز النظام احلاكم يف اليمن، وقد ردد 
بالفساد  ومنددة  مبارك  حسنى  املرصي  الرئيس  برحيل  مطالبة  شعارات  املعتصمون 

.٣١واالستبداد
شكل إعالن الرئيس املرصي السابق حسني مبارك تنحيه عن السلطة مساء اجلمعة 
١٠ فرباير ٢٠١١، دافعًا قويًا لشباب تعز لالستجابة ملطالبة احلركة بالثورة عىل النظام. 
فمع إعالن تنحي حسني مبارك خرجت مجاهري تعز إىل الشوارع، والتحقوا بشباب 
وبالطجة  األمن  قوات  عليهم  اعتدت  وعندما  تعز.  مبدينة  التحرير  ميدان  يف  الثورة 
ساحة  تسمية  عليه  وأطلقوا  صافر،  ميدان  يسمى  كان  أخر  ميدان  إىل  حتولوا  النظام، 
احلرية، واستطاعوا الثبات فيه، فكانت ساحة احلرية مبدينة تعز أول ساحة اعتصام دائم 
لثوار اليمن. ويف ١٧ فرباير ٢٠١١ أسسوا صفحة عىل الفايسبوك باسم املركز اإلعالمي 

.٣٢للثورة ساحة احلرية تعز
أمامهم  املغلق  احلزيب  الفضاء  عن  عمومًا  الثورة  وشباب  احلركة  شباب  استعاض 
واملحتكر من قبل النخب التقليدية، بالفضاء االفرتايض الذي وفرته شبكة اإلنرتنت، 
السيام صفحات التواصل االجتامعي فايسبوك عىل شبكة األنرتنت٣٣، ومارسوا من 
خالله احلشد والتعبئة للجامهري. وقد الحظت برشى املقطري النجاحات التي حققها 
شباب الفايسبوك، فتيقنت أن ثورة الفايسبوك قادرة عىل إسقاط النظام، وأن عيل عبد 
هناك  قائلة:  فكتبت  اجلديدة،  اإلعالم  وسائل  قوة  يستوعبوا  مل  ونظامه  صالح  اهللا 
حلكمه،  املطّبلون  وال  مستشاروه،  وال  بعد  الرئيس  يفهمها  مل  الشارع  يف  حتوالت 
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وإن ثورة الفايسبوك اليمنية قادرة عىل قلب كل معادالت الساحة السياسية الراكدة، 
.٣٤املرسحية التي أنتجها الرئيس وظهر فيها كممثل هزيل

دعت حركة شباب من أجل التغيري إىل إقامة صالة اجلمعة التي توافق ١٨ فرباير 
يف ساحة احلرية بتعز، حتت اسم مجعة البداية، ورفعت خالهلا شعار ال تفاوض ال 
حوار استقالة أو فرار. وقد حرض الصالة مواطنون من خمتلف مديريات حمافظة تعز، 
ومن املحافظات املجاورة، وخاصة حمافظتي إب وحلج. ويف السادس عرش من فرباير 
تأسست ساحة احلرية مبدينة املنصورة يف عدن، وساحة احلرية مبدينة إب. وأطلق عىل 

 .مجعة الوفاء للشهداء اجلمعة التالية (٢٥ فرباير) اسم
يف ١٥ فرباير ٢٠١١ تشكلت يف ساحة احلرية بتعز أول فرقة إنشاد ثورية باسم فرقة 
املونتاج،  وفنيي  واملصورين  وامللحنني  والشعراء  املطربني  من  عددًا  ضمت   ،األحرار
 .٣٥أرحل فشعبي اليوم هذه ثورته وغنت أول أنشودة يف ١٩ فرباير ٢٠١١، بعنوان
واستطاعت احلركة من خالل األنشطة الثقافية والفنية التي نفذهتا يف ساحة احلرية جذب 
أعداد كبرية من شباب مدينة تعز، ومن شباب أرياف املحافظة، وعرب هؤالء األخريين 
مدت النشاط الثوري إىل الريف، فكانت حركة شباب من أجل التغيري هي احلركة 
الوحيدة التي استطاعت مد الثورة إىل األرياف. ففي يوم السبت ١٩ فرباير شهدت 
بلدة النشمة يف مديرية املعافر مبحافظة تعز أول مظاهرة احتجاجية خارج املدن الرئيسية، 

احتجاجًا عىل اعتقال األمن تسعة من الشباب العائدين من ساحة احلرية بتعز٣٦.  

ثالثًا: مشاركة املرأة يف الثورة 
كل احلركات االجتامعية يف مرحلة النشأة أو البداية حتتاج إىل وجود شخصية كاريزمية٣٧. 
لذلك كان الطالب اليساريون والقوميون الذين أعلنوا الثورة يف ١٥ يناير يبحثون عن 
أوسع،  شعبية  قطاعات  إىل  الثورية  انتفاضتهم  امتداد  هلم  تكفل  كاريزمية،  شخصية 
فوقع اختيار شباب تعز عىل املناضلة اليسارية برشى املقطري، التي كان هلا دور بارز يف 
تأسيس حركة شباب من أجل التغيري (ارحل) يف تعز، وكانت املتحدثة باسمها، ووقع 
اختيار شباب الثورة يف صنعاء عىل املناضلة توكل كرمان، التي كانت بدورها تبحث 
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عن قاعدة اجتامعية خارج القاعدة االجتامعية املحافظة والتقليدية حلزهبا (التجمع اليمني 
لإلصالح)، الذي مل ميكنها من استغالل طاقتها النضالية، فشاركتهم مسريهتم األوىل 
إىل السفارة التونسية يوم ١٦ يناير، مث شاركت يف كل مسريات الطالب ومظاهراهتم 

التالية. 
مل يكن التجمع اليمني لإلصالح يف البداية راضيًا عن نشاط توكل كرمان، ويبدو 
أن القطاع الطاليب للتجمع اليمني لإلصالح كان أكثر التزامًا بالتوجهات احلزبية. ففي 
٢٢ يناير ٢٠١١ وصف رئيس االحتاد العام لطالب اليمن (املنتمي إىل التجمع اليمني 
لإلصالح) مشاركة توكل كرمان يف املظاهرات الطالبية بأنه تدخل يف شؤون طالب 
جامعة صنعاء، واهتمها بركوب موجه االحتجاجات الطالبية٣٨، وقال: إن طالب 

.٣٩جامعة صنعاء ال يريدون أوصياء عليهم، ويرفضون ابتزاز أي جهة عليهم
متتلك توكل كرمان قدرات كبرية عىل التعبئة، السيام لرجل الشارع العادي. فقد 
كانت حمرضة من الدرجة األوىل. مع ذلك مل يكن لدهيا تصور عن بناء الدولة، أو بناء 
النظام اجلديد. أما برشى املقطري فتتبنى مرشوعًا للتغيري، فكانت أول من طرح فكرة 
الدولة املدنية يف حديث مع صحيفة املدينة، ووصفت احلضور الالفت للمرأة يف قيادة 
خالفًا  احلديثة،  املدنية  الدولة  لبناء  ومرشوعها  املدين،  توجهها  يعكس  بأنه:  احلركة 

.٤٠للقوى السياسية التقليدية، التي تتبنى مواقف زئبقية جتاه مرشوع الدولة اَملدنية
مل جتد برشى املقطري والثائرات يف تعز واحلديدة وعدن التلميع اإلعالمي الذي 
وكالة  ألي  مراسل  أي  يوجد  فال  اإلعالمية.  املركزية  بسبب  كرمان،  توكل  وجدته 
أنباء خارج العاصمة اليمنية، وكانت قناة اجلزيرة هي الوحيدة التي أوفدت مراسلها 
محدي البكاري إىل تعز. فعندما اعتقلت توكل كرمان يف صنعاء اعتقلت طالبة أخرى 
من جامعة احلديدة، وهي التي قادت أول مظاهرة يف احلديدة، ومل جتد الدعم من 
وسائل اإلعالم، كام وجدته توكل كرمان يف صنعاء، ومل يتضامن معها سوى زمالئها 

يف جامعة احلديدة، الذين واصلوا االعتصام من يوم اعتقاهلا.
ظلت توكل كرمان أقرب إىل الشباب منها إىل تنظيمها احلزيب، وكان الشباب مبا 
يف ذلك املنتمون إىل األحزاب القومية واليسارية والليربالية أكثر استجابة لتوكل كرمان، 
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وكانت الشخصية األكثر قدرة عىل تعبئة الشباب. وقد نظمت عددًا من املسريات 
الشبابية، أبرزها املسرية التي توجهت إىل جملس الوزراء. وكانت النخب احلزبية متربمة 
بأهنا  كرمان  توكل  تتهم  دعاية  ورددوا  كرمان،  توكل  واندفاع  الشباب  اندفاع  من 
تدفع الشباب إىل االنتحار، وبأهنا تسوقهم إىل القتل، لذلك مل تتوفر عربات اإلسعاف 
إلسعاف الشباب الذين أصيبوا خالل مسرية جملس الوزراء، واضطر الشباب إلسعاف 

املصابني عىل الدراجات النارية.
يف  للنساء  كان  وقد  ونسائية.  رجالية  ساحتني:  إىل  االعتصام  ساحة  تقسيم  مت 
ميدان التغيري بالعاصمة صنعاء ويف ساحة احلرية مبدينة تعز مشاركة مشهودة يف حركة 
القطاعية  االئتالفات  خالل  من  فاعلة  مشاركة  النساء  بعض  االعتصامات.شاركت 
والتجمعات املهنية يف الساحة، فكان لكثري من األكادمييات مشاركة فاعلة يف خميامت 
األكادمييني، واإلعالميات، والطبيبات. من بني النساء الاليت شاركن بفعالية يف الثورة 
يف أمانة العاصمة: توكل عبد السالم كرمان، وكذلك الدكتورة ابتسام املتوكل، أستاذة 
اللغة العربية وآداهبا يف جامعة صنعاء، وهي ليربالية تتبنى فكرًا حتديثيًا، واضطلعت بالعمل 
التوعوي واإلعالم الداخيل يف ساحة التغيري بصنعاء، ويف تعز برزت برشى املقطري، 
املشاركة  أن  من  الرغم  وعىل  اليمني.  االشرتاكي  للحزب  تنتمي  صحفية  كاتبة  وهي 
النسائية الفاعلة يف الثورة تركزت يف العاصمة صنعاء، ويف عدن وتعز واحلديدة، فقد 
شهدت املحافظات التي يغلب عليها الطابع القبيل بعض التظاهرات النسائية، السيام يف 

حمافظتي مأرب وعمران. 
شاركت ربات البيوت احلرضيات والريفيات يف إعداد الطعام والكعك للمعتصمني، 
وشاركت النساء األكادمييات واملهنيات يف اجلهود التطوعية السيام يف املجال الطبي ويف 

جمال إسعاف اجلرحى، كام شارك كثري من املمرضات. 
سامهت اليمنيات اللوايت يعشن يف اخلارج يف الثورة. فاملخرجة نوال فضل املقحفي، 
التي نشأت يف اململكة املتحدة، ذهبت عام ٢٠١١ لزيارة أهلها يف اليمن، ومل تكن تعمل 
أهنا سوف تشهد أيامًا تارخيية يف بلدها األصيل، وكانت تزور ساحة التغيري بالعاصمة 
صنعاء بشكل يومي٤١. وقد خلصت إىل إخراج فيمل وثائقي بعنوان رجل الرئيس وابنه 
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املعارض، تعرض فيه االنقسام عىل املستوى االجتامعي بني مؤيد للرئيس ومعارض 
له؛ وهو عبارة عن دراسة حالة لعبده اجلندي وابنه أبو ذر، تقول نوال: مل اصدق 
عندما رأيت عبده اجلندي يديل ببيان عىل التلفاز بأن تلك اجلثث التي شاهدهتا بعيني 
كانت جثثًا مزيفة، وبعد حلظات طلع ابنه أبو ذر اجلندي، وقد بدا عليه التأثر الشديد 
باألحداث، يتربأ من أقوال أبيه، وحيمل النظام الذي يدافع عنه أبوه املسؤولية عن قتل 

    .٤٢الثوار
ونظم  الثورة،  يف  املشاركات  النساء  ضد  محلة  الرسمية  اإلعالم  وسائل  شنت 
عىل  كثرية  شائعات  ترويج  تضمنت  ضدهن،  تشهري  محلة  القومي  األمن  جهاز 
أهنن  وتدعي  املعتصامت،  رشف  يف  تطعن  املواطنني،  أوساط  ويف  األنرتنت،  شبكة 
خيتلطن باملعتصمني، ويتعرضن لتحرش جنيس، بل وصل األمر إىل درجة أن رئيس 
أبريل   ١٥ املوافق   ١٤٣٢ األول  مجاد   ١١ اجلمعة  صالة  بعد  وجه  ذاته  اجلمهورية 
٢٠١١، وجه قذفًا علنيًا مجاعيًا للنساء اليمنيات املشاركات يف الثورة، واملعتصامت 
يف ساحة التغيري بالعاصمة بشكل خاص، حيث طالب يف كلمة ألقاها أمام حشد من 
أنصاره يف ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء بإهناء االختالط، الذي قال بأن الرشيعة 

اإلسالمية ال تقره.
مل يقترص عنف النظام جتاه النساء الناشطات يف ساحات احلرية والتغيري عىل العنف 
اللفظي، بل جتاوزه إىل العنف املادي. فقد تعرض كثري من الناشطات يف تعز للرضب: 
 ٢٠١٢ فرباير   ١٦ يوم  الذبحاين  حياة  تعز  مدينة  يف  احلرية  بساحة  الناشطة  تعرضت 
يف  السالح  رفعت  إحداهن  إن  وقالت  سيدات،  ثالث  قبل  من  بالرضب  العتداء 
وجهها وهددهتا بالقتل يف املرة القادمة إن مل تكف عن مناكفاهتا السياسية٤٣، وعىل 
مستوى اجلمهورية سقط خالل الثورة عدد من الشهيدات، كلهن تقريبًا استشهدن 
إما من خالل استهداف قناصة النظام هلن، أو من خالل االستهداف املبارش لألماكن 

املخصصة هلن يف ساحة احلرية يف تعز.
عىل الرغم من التعبئة الواسعة يف صفوف النساء للمشاركة يف الثورة التي قام هبا 
املشاركة  عن  النسائية  املشاركة  فصل  عىل  عمل  أنه  إال  لإلصالح،  اليمني  التجمع 
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الرجالية، فمل يكن يسمح مبظاهرات ومسريات مشرتكة، والنساء اللوايت اخرتقن هذا 
الفصل وشاركن يف مسريات مشرتكة متت مضايقتهن، وتعرضن للرضب أحيانًا. ففي 
يوم ١٦ أبريل تعرض عدد من الناشطات اليساريات والليرباليات لالعتداء بالرضب من 
قبل جنود الفرقة األوىل مدرع واملتشددين أمام جامعة العلوم والتكنولوجيا، ما دفع 
الكاتبة أطياف الوزير إىل التساؤل: هل يريد الناس إسقاط الرئيس فقط، أم إسقاط 
والسياسية  واالجتامعية  الثقافية  التنمية  أعاقت  التي  البنية  تلك  بكاملها؟  النظام  بنية 
املتظاهرون جمرد جمموعة معارضني للرئيس؟ أم جمموعة  واالقتصادية يف اليمن. هل 
الذين  األشخاص  نفس  قبل  من  النساء  رضب  إن   .٤٤احلقيقي؟ بالتغيري  تطالب 
واستيعاب  يشء،  التغيري  إىل  الدعوة  أن  إىل  إشارة  هو  التغيري،  يريدون  أهنم  يدعون 
وتنفيذ التغيري يشء أخر. كام يكشف أن الدعوة إىل التغيري السيايس ال ميكن فصلها 
عن الدعوة إىل التغيري الثقايف واالجتامعي. إن مطلب قيام دولة مدنية حديثة ال يعني 
تغيري األشخاص وأركان النظام السيايس فقط، وإمنا جيب تغيري النظام بكل مكوناته 
.٤٥وهياكله، وهذا يشمل اجلوانب الثقافية واالجتامعية التي أفقرت اليمن لفرتة طويلة
إضافة إىل مشاركة النساء يف احلركات االجتامعية والسياسية املشرتكة، تأسست يف 
الثالث من فرباير ٢٠١١ يف مدينة تعز حركة املرأة احلرة، التي وصفت نفسها، بأهنا: 
أول حركة ثورية نسوية، حتمل هّم الوطن وهم املواطن اليمني، جنبًا إىل جنب مع 
كافة احلركات الثورية يف العمل الثوري، ليكن صوت املرأة مسموعًا ومسامهًا بشكل 
فعال يف عملية الدفع مبطالب الشعب اليمني لبناء مين مدين حديث٤٦. يف ١٩ أبريل 
٢٠١١ أسست الثائرات يف ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء صفحة عىل الفايسبوك باسم 
ائتالف مينيات٤٧، ويف اخلامس من يوليو ٢٠١١ أعلنت ثالث حركات نسائية يف 
ساحة احلرية مبدينة تعز (حركة حرائر الرتبية والتعليم، حركة األمهات الثائرات، حركة 
ثورة  مناضالت  تكتل  اسم  عليه  أطلق  عريض  كيان  يف  االندماج  احلرية)  طالبات 
اليمن. وقد ضم التكتل نساء من خمتلف األحزاب، وخمتلف املستويات االجتامعية، 
وخمتلف املهن، فضم طالبات، ربات بيوت، معلامت، حماميات، ناشطات وحقوقيات، 

إعالميات، طبيبات، ومهندسات.
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وداد  الناشطة  كتبت   ،٢٠١١ مايو   ٢٩ يف  احلرية  ساحة  خيم  النظام  أحرق  عندما 
الضلعي مقاًال قصريًا يف صحيفة حديث املدينة اإللكرتونية، بعنوان الثورة ليست 
خيمة، قالت فيه: إن أحرقوا خيمتي ففي قلبي ألف خيمة، وإن أغلقوا ساحتي ففي 
عقيل ألف ساحة، وإن قتلونا ففي املوت شهادة، وإن أصابونا باجلروح واإلعاقة فهي 
وسام احلرية والكرامة، وإن بكيت ففي بكائي رمحة، وإن غضبت ففي غضبي ثورة. 
ساحة.  وليست  خيمة  الثورة  ليست  وإباء.  إخاء،  والثورة  بناء،  الثورة  بقاء،  الثورة 
الثورة قرار وكلمة، الثورة شعب وأمة. فإن أردمت القضاء عىل الثورة فأفنوا الشعب 
واألمة إن استطعتم. اسألوا أنفسكم يا من ظننتم أنكم أطفأمت شعلة الثورة. تعز مدينة 
وشعب وأمة، تعز أمل ومهة، تعز هي حروف آلالف الكلامت. إن استطعتم القضاء 

عىل احلروف والكلامت، عندها فقط قولوا إنكم أطفأمت الشعلة٤٨.
عمدت بعض السيدات إىل توظيف الثورة وساحات االعتصام لتعليم أطفاهلن قيم 
حسن  ندى  السيدة  اصطحبت  املثال  سبيل  فعىل  باملشاركة.  التعليم  بأسلوب  احلرية 
سلطان (الطالبة يف السنة الثالثة يف كلية التجارة) أطفاهلا الثالثة (أجمد وإبراهيم ومرمي) 
لتقيم إقامة شبه دائمة يف ساحة احلرية منذ الرشارة األوىل للثورة، معتربة أن حضور 
احلرية  ساحة  اعتربت  كام  الوطن.  وحب  والنضال  احلرية  يعلمهم  الساحة  يف  أطفاهلا 
واحدة  مسرية  عن  تتخلف  فمل  والوطن،  واملدرسة  املنزل  مبثابة  وألطفاهلا  هلا  بالنسبة 
يف جامعة تعز وبذلت جهودًا مجة يف إقناع زميالهتا باملشاركة يف الثورة والتخلف عن 
الدراسة حتى تتحقق أهداف الثورة التي ستصنع النهاية احلتمية لنظام عبث بالوطن 
طيلة ٣٣ عامًا، وستصنع مستقبل أجمد وإخوانه ليعيشوا احلياة الكرمية ويشعروا بيشء 

.٤٩اسمه وطن
جتاوزت بعض النساء الفصل بني النساء والرجال يف األنشطة الثورية، فشاركن يف 
بعض املسريات، ويف تنظيم فعاليات مشرتكة يف الساحات، وشارك بعض الناشطات 
بلغ  فقد  صنعاء.  العاصمة  إىل  تعز  مدينة  من  انطلقت  التي  الراجلة  احلياة  مسرية  يف 
من  املسرية  يف  شاركن  امرأة   ٢١ منهن   ،٥٠امرأة  ٨٨ املسرية  يف  املشاركات  عدد 
بدايتها عند انطالقها من تعز، عادت إحداهن (أنيسة العلواين) بعد أن وصلت املسرية 
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إىل مدينة القاعدة٥١، فيام وأصلت الباقيات املشاركة يف املسرية حتى هنايتها، وهن: 
إهلام القديس، نادية اهلمداين، شيناز األكحيل، ألفت الدبعي، برشى املقطري، مها 
دالل  الضلعي،  وداد  املهيوب،  ابتسام  اجلراش،  بدرية  األغربي،  رمحة  الرشجبي، 
البعداين، سيمون عبد اجلبار، سهري اجلالل، أم مروان (أم األحرار)، سهى األدميي، 
 .٥٢الغيث أبو  وحاكمة  اهلتار،  سارة  الرشعبي،  هدى  أمحد،  عهود  أمحد،  عتاب 
والتحقت باملسرية يف ذمار مثاين ناشطات، هن: وفاء الوليدي، ياسمني الصربي، 
وسمرية  األشبط،  أسمهان  البعداين،  هتاين  وازع،  كفا  وابل،  حورية  وابل،  نورية 

 .٥٣النجار
بعض هؤالء مستقالت وبعضهن األخر منتميات إىل األحزاب السياسية مبختلف 
توجهاهتا اإليديولوجية (اليسارية والقومية والليربالية واإلسالمية). وإذا كانت مشاركة 
النساء عمومًا يف املسريات املختلطة متثل حتديًا للمعايري السلوكية التقليدية، فإن مشاركة 
النساء املنتميات ألحزاب اإلسالم السيايس، متثل خطوة أكثر جرأة يف هذا املجال، كام 
هو احلال بالنسبة للدكتورة ألفت الدبعي، التي شاركت يف مسرية احلرية، واملناضلة 
السيدة توكل عبد السالم كرمان، التي قادت املظاهرات، وباتت زعيمة لتيار يف ساحة 

التغيري بالعاصمة صنعاء. 
يوم ٢٠١١/١٠/٢٦ سارت مسرية نسائية حاشدة يف شارع الستني بالعاصمة صنعاء، 
وقام خالهلا بعض النساء بإحراق مقارمهن (أغطية الرؤوس)، وهو أسلوب قبيل لطلب 
اإلنصاف أو لطلب النجدة. وقد لبت قبائل خوالن هذا النداء، فوصل يف اليوم التايل 
(٢٧ أكتوبر) وفد من قبائل خوالن إىل ساحة التغيري بصنعاء أعلن بيانًا من عىل منصة 
الساحة عرب فيه عن وقوفه مع املرأة اليمنية يف وجه جرائم نظام صالح بحّقها من قتل 
وتنكيل وإساءة، واعترب البيان أن ما ميارسه النظام يف حق النساء اليمنيات ُيَعدُّ عيبًا 
املرأة  ملساندة  اليمنية  القبائل  ودعا  والعرف،  واألخالق  الدين  عىل  وتعديًا   أسودًا

اليمنية، التي تتعرض ألبشع أنواع اجلرائم من نظام صالح. 
سقطت خالل الثورة ١٩ شهيدة، هن: عزيزة عبده عثامن غالب، تفاحة صالح 
العنرتي، ياسمني سعيد سيف عيل، زينب محود قائد مهيوب، راوية عيل عبد الرمحن 



١٦٥ الكتلة التاریخیة لثورة الحریة والتغییر في الیمن من التشكل إلى التفكك

الشيباين، نظرية ردمان غالب عثامن العبيس، كفاية العمودي، أسامء حممد أمحد سعيد 
احلاج، إميان طه ثابت، مجيلة عيل أمحد، سحر حييى بن حييى، بلقيس حممد عياش 
محود  ندى  قائد،  مقبل  نجوى  شمسان،  عيل  رجاء  الدبعي،  اهللا  عبد  فوزية  دبوان، 
حممد قائد، أمال عبد الباسط حممد عياش دبوان، رهف خالد اليوسفي، شهد نارص 

البهلويل.

رابعًا: تشكل الكتلة التارخيية 
يوم االثنني ١٤ فرباير أصدر زعيم مجاعة أنصار اهللا (عبد امللك احلوثي) بيانًا طالب فيه 
الشعب اليمني أن يستغل الفرصة يف الوقت الراهن للتحرك اجلاد والواعي واملسؤول 
لتغيري الواقع وإزاحة هذه السلطة املجرمة. ويف ١٥ فرباير ويف كلمة ألقاها مبناسبة املولد 
النبوي يف صعدة طغى عليها اجلانب السيايس، أعلن عن خروجه إىل الشارع ومطالبته 
السلطة برسعة الرحيل من البالد، مؤكدا أن إرادة الشعوب هي القادرة عىل التغيري، 
وأن إرادة اهللا تعاىل ستنضم إىل إرادة الشعب اليمني يف حال خرج إىل الشارع بصدق 
ضد  اخلروج  عىل  اليمن  أبناء  كافة  احلوثي  وحرض  وشامل.  واسع  وبشكل  وجدية 
الشعب  إننا سنكون يف طليعة  وقال:  وتونس،  واالستفادة من ثوريت مرص  السلطة 
اليمني يف حال خروجه بشكل واسع حاثا اجلامهري عىل رسعة اخلروج. وقد شكل 
احلوثيون حركة خاصة هبم يف ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء، ويف ساحة احلرية مبدينة 

تعز، أطلقوا عليها اسم حركة شباب الصمود.
يف ٢٠ فرباير، خرجت أحزاب اللقاء املشرتك عن الصمت الذي خيم عليها خالل 
املطالبني  بالشباب  االلتحام  إىل  للدعوة  الوطني،  احلوار  جلنة  مع  السابقة،  الفرتة 
برحيل النظام. وذلك عقب اجتامع استثنائي جرى بني املجلس األعىل ألحزاب اللقاء 
يف  خيمة  أول  تأسست  وقد  الوطني.  للحوار  املصغرة  التحضريية  واللجنة  املشرتك 
ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء يف نفس اليوم، األمر الذي يشري إىل أن أحزاب اللقاء 
املشرتك واللجنة التحضريية وفرا احلامية السياسية للشباب. والتحق شباب األحزاب 
صحفي –  بالغ  – يف  ذمار  مبحافظة  احلق  حزب  أهاب  فرباير،   ٢١ ويف  بالساحة. 
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بأعضائه الوقوف مع أبناء الوطن يف الفعاليات السلمية واستلهام مبادئ ثورة األمام 
زيد بن عيل يف رفض الظمل وعدم مهادنته مبوجب احلقوق التي كفلها الدستور يف 
دعم  يف  استمرارها  املشرتك  اللقاء  أحزاب  أكدت  مارس،   ٤ ويف  السلمي.  النضال 
تأكيدها  عنها –  صادر  بيان  جمددة – يف  بالتغيري،  ومطالبه  اليمني  الشباب  انتفاضة 
عىل مواصلة عملها السيايس الداعم واملعزز للنضال السلمي للشعب يف سبيل التغيري 
ألي  املطلق  ورفضها  اليمن،  أبناء  إليه  وتطلع  به  حمل  طاملا  الذي  املستقبل  وتقرير 
سياق  يف  الساحة  يف  طرحها  يتم  أفكار  أي  وأن  انفرادية..  اتفاقات  عن  حديث 
العمل السيايس املساند النتفاضة الشعب السلمية إمنا جيب أن تكون أفكارًا مطروحة 

للنقاش مع كافة رشكاء احلياة السياسية. 
عىل الرغم من أن إعالن أحزاب اللقاء املشرتك بشكل رصيح عن مشاركتها يف 
الثورة عىل نظام الرئيس عيل عبد اهللا صالح مل يتم إال يف منتصف مارس، إال أهنا كانت 
حارضة يف ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء منذ األسابيع األوىل لتأسيسها. ففي ٧ أذار 
مارس ٢٠١١ مت تشكيل اللجنة التنظيمية لساحة التغيري بالعاصمة صنعاء عىل أساس 
املحاصصة بني أحزاب اللقاء املشرتك، وبعض القوى التي أعلنت انضاممها للثورة٥٤، 
ومارست أحزاب اللقاء املشرتك بشكل عام والتجمع اليمني لإلصالح بشكل خاص 

هيمنة واضحة عليها٥٥. 
استجابت مدينة عدن العتصامات تعز، فبدأت التظاهرات فيها يف اليوم التايل. ويف 
١٦ يناير سقط أول شهيد يف ساحة املنصورة بعدن٥٦، فتم حتويل التظاهرات إىل اعتصام 
الساحة  يف  وتشكلت  الشهداء.  ساحة  اسم  الساحة  عىل  وأطلقوا  فرباير،   ٢٠ يف  دائم 
التي  الشعارات  نفس  رفعت  فرباير٥٧،   ١٦ شباب  حركة  باسم  منظمة  شبابية  حركة 
كانت ترفعها حركة ١١ فرباير يف تعز، ويف مقدمها شعار الشعب يريد إسقاط النظام. 
ويف أواخر فرباير بدأ احلراك اجلنويب يف تبني شعار الشعب يريد إسقاط النظام، ومل يعد 
يرفع شعارات فك االرتباط. وأعرب قياديان بارزان يف احلراك اجلنويب (الدكتور نارص 
اخلبجي وعبد اهللا حسن الناخبي) عن تضامن احلراك مع ثورة الشباب املطالبة بإسقاط 
النظام، وطالبا أتباعهام بااللتحام بثورة احلرية والتغيري، املطالبة بإسقاط النظام، وأعلن 
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األمني العام حلزب الرابطة (حمسن حممد أبو بكر بن فريد) يف مؤمتر صحفي عقده يف 
نعلن   : وقال  احلرية،  لثورة  الرابطة  حزب  انضامم   ٢٠١١ فرباير   ١٩ يف  عدن  حمافظة 
االنضامم إىل صفوف شعبنا تابعني حلركته متفهمني لتطلعاته إىل حياة يستحقها ووطن 
يستحقه مرددين مع هذه اجلامهري وهؤالء الشباب الشعار الذي جيب أن تقف حتته كل 

القوى وكل االجتاهات: ال سبيل وال بديل للنظام إال الرحيل.
خالل النصف األول من شهر مارس ٢٠١١ حاول الرئيس السابق (عيل عبد اهللا 
صالح) رضب الثورة بالقوة، ومتثلت قمة هذه اإلجراءات يف مذبحة مجعة الكرامة يف 
١٨ مارس ٢٠١١، التي راح ضحيتها أكثر من ٥٠ شهيدًا ومئات اجلرحى من ثوار 
ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء. مع ذلك فقد أثبت الثوار صالبتهم، وإمياهنم بثورهتم، 
وعدم تراجعهم، وألقوا القبض عىل عدد من منفذي املذبحة. هذا الصمود األسطوري 
أقنع الرئيس السابق، والنخب التقليدية املتحالفة معه، والفاعلني اإلقليميني والدوليني، 
الشاملية  املنطقة  األمحر (قائد  حمسن  عيل  اجلنرال  فأعلن  الثورة،  عىل  القضاء  باستحالة 
الغربية والفرقة االوىل مدرع) يف ٢١ مارس انشقاقه عن النظام، ودعمه للثورة ومحايته 

للثوار. ويف اليوم نفسه أعلن عدد من شيوخ قبائل اليمن عن دعمهم للثورة. 

خامسًا: تفكك الكتلة التارخيية
بعد مجعة الكرامة، وبعد فشل حماولة عيل عبد اهللا صالح يف القضاء عىل الثورة الشعبية 
اليمنية بالقوة العسكرية املسلحة، تيقنت اململكة العربية السعودية أن عيل عبد اهللا صالح 
لن يستطيع البقاء يف السلطة يف اليمن، وباتت عىل قناعة برضورة مغادرته السلطة. 
ويبدو أن الشيخ صادق بن عبد اهللا بن حسني األمحر استشف تشكل هذه القناعة 
لدى القيادة السعودية، فأقسم لشباب الثورة بأن عيل عبد اهللا صالح لن يستمر يف 
حكم اليمن، فباتت اململكة السعودية قابلة برحيل صالح من السلطة، لكنها ال تقبل 
بإسقاط النظام. فهي تريد أن يتم نقل السلطة ال تغيري النظام. لذلك صاغت املبادرة 
اخلليجية عىل هذا األساس، والتي تقوم عىل النظر إىل ما حيدث يف اليمن عىل أنه أزمة 
سلطة، بني النخب السياسية واالجتامعية، ال باعتبارها ثورة شعبية ورصاعًا بني النظام 
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والشعب اليمني. فاملبادرة اخلليجية مل تقدم لليمن سوى نقل السلطة، وأجلت هدف 
الثورة اليمنية يف تغيري النظام،

مارست اململكة العربية السعودية ضغوطًا عىل النخب السياسية والعسكرية والقبلية 
بالنسخ  القبول  يف  مث  األوىل،  صيغتها  يف  اخلليجية  باملبادرة  للقبول  لصالح،  املناوئة 
عالقات  جانب  فإىل  صالح.  اهللا  عبد  لعيل  التنازالت  تقدمي  وبقبول  التالية،  الثالث 
املواالة التي أسستها اململكة العربية السعودية مع شيوخ القبائل ورجال الدين السلفيني، 
ربطت كثريًا من النخب السياسية والعسكرية واالجتامعية اليمنية مبصالح مادية مبارشة، 
وأسست مكتبُا هلذا الشأن يف اخلارجية السعودية، كان يديره منذ عقود األمري سلطان، 
وعىل  صالح  اهللا  عبد  عيل  الرئيس  عىل  تأثري  هلا  فبات  النخب،  هلذه  مرتبات  ومينح 
معظم النخب املناوئة له. هكذا استطاعت السعودية إقناع النخب السياسية واالجتامعية 
والعسكرية التي أعلنت دعمها للثورة ومحاية الثوار، بتبني مقاربتها للتعامل مع الثورة 
اليمنية. ويبدو أن اسرتاتيجية املامطلة والتهرب التي اتبعها الرئيس صالح يف التعامل مع 
توقيع املبادرة اخلليجية كان وراءها السعودية، وليس هو فقط، وذلك من أجل ترتيب 

أوضاعها، ومن أجل البحث عن بديل مالئم يف اليمن.
شكل التحاق القوى التقليدية بالثورة بذرة تفكك الكتلة التارخيية للثورة، فظهر 
بني  االنقسام  وظهر  واإلصالحيني،  احلوثيني  بني  بصنعاء  التغيري  ساحة  يف  االنقسام 
القوى احلديثة والقوى التقليدية، وبني القوى املدنية والقوى الدينية. ويف الوقت الذي 
شكل انشقاق هذه النخب عن النظام إضعافًا له، فإن التحاقها بالثورة مل يؤد إىل تعزيز 
قوة الثورة، بل عىل العكس شكل عامًال إلضعاف وتفتيت الكتلة التارخيية للثورة. 
فتعهد اجلنرال عيل حمسن بحامية ساحات الثورة من قمع النظام، كان يتضمن تعهدًا 
ضمنيًا بحامية النظام، حيث محى الثوار يف ساحات احلرية والتغيري، ومحى النظام من اهلبة 
الشعبية، فمل يسمح للشباب باخلروج من الساحة واالجتاه نحو القرص، وبات بالتنسيق 
ويف  الساحة.  أنشطة  بكل  يتحكم  التغيري  ساحة  يف  التنظيمية  واللجنة  األحزاب  مع 
احلاالت التي مترد فيها بعض الشباب واحلركات الثورية عىل قرارات وتوجهات اللجنة 
التنظيمية، تركهم جيش أنصار الثورة ملواجهة مصريهم دون محاية. فمسرية الثالثاء 



١٦٩ الكتلة التاریخیة لثورة الحریة والتغییر في الیمن من التشكل إلى التفكك

١٩ أبريل يف شارع الستني وأمام وزارة اخلارجية سقط فيها عدد من الشهداء ومئات 
اجلرحى واملصابني باالختناقات، دون أن يتدخل أنصار الثورة حلاميتها؛ ومسرية امللعب 
وزارة  وجمزرة  اجلرحى؛  وعرشات  ثائرًا،   ١٣ ضحيتها  راح  أبريل،   ٢٧ يوم  الريايض 
جملس  ومسرية  اجلرحى؛  وعرشات  شهيدًا،   ١٢ ضحيتها  راح  أكتوبر   ١٥ اخلارجية 

الوزراء يوم األربعاء ١١ مايو، راح ضحيتها ١٢ شهيدًا، وعدد كبري من اجلرحى.
كانت املجزرة التي واجهها شباب الثورة املشاركون يف مسرية جملس الوزراء التي 
تعبريًا  األكثر  هي  مايو   ١١ األربعاء  يوم  كرمان،  توكل  الناشطة  وقادهتا  إليها  دعت 
عن هيمنة جيش أنصار الثورة واللجنة التنظيمية وأحزاب اللقاء املشرتك عىل الثورة. 
فقد دعت اللجنة التنظيمية قبل املسرية إىل عدم املشاركة فيها، ومل تسمح للناشطني 
بالرتويج هلا من عىل منصة ساحة التغيري. مع ذلك شارك فيها عرشات اآلالف من 
حيمهم  مل  بالرصاص  وبالطجته  النظام  قوات  واجهتهم  وعندما  والشابات.  الشباب 
املستشفى  يف  اإلسعاف  لسيارات  التنظيمية  اللجنة  تسمح  ومل  الثورة،  أنصار  جيش 
امليداين مبرافقة املسرية لنقل اجلرحى والشهداء، األمر الذي دفع الناشطة توكل كرمان 
الفرقاء  حق  من  إن  فيه:  قالت  الفايسبوك،  عىل  صفحتها  عىل  منشور  كتابة  إىل 
ألحزاب  تنظيمية  جلنة  مع  الوطنية  الرشاكة  مستقبل  حول  كثريا  يقلقوا  أن  والشباب 
ترفض الرشاكة يف املنصة اليوم، وال نزال نخوض جلج املوج وأهوال النضال، فضال 
بالثورة  بليغة  أرضار  من  للرشكاء  الرافض  املخل  والترصف  اإلقصاء  ذلك  خيلقه  عام 
ومستقبلها وأهدافها إن مت السكوت عنه، وجعل حادث الغدر الذي أحلقته اللجنة 
عدم  إىل  الساحات  يدعو  بيان  بإصدار  واملتمثل  يتكرر،  األربعاء  مبسرية  التنظيمية 
التحذير  مث  واالنفرادية،  بالعاطفية  الداعني  ووصف  الزحف،  لدعوات  االستجابة 
املتكرر من عىل منصة الثورة من املشاركة يف املسرية، ودعوة املشاركني إىل العودة 
الثوار يف  منع  أخريا  واملرتدين، مث  باخلونة  املسرية  منظمي  واهتام  الساحة،  والبقاء يف 
املركزي  واألمن  البالطجة  العتداءات  يتعرضون  الذين  إخواهنم  نجدة  من  الساحة 
واللواء الرابع، مث توبيخ اجلرحى أثناء عالجهم، وهي خطيئة كبرية ال اعتقد ان الثوار 

.٥٨سوف يسمحون بتكرارها
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ويف تعز كتبت الناشطة برشى املقطري قائلة: ماذا لو مل ينضم عيل حمسن األمحر إىل 
الثورة وظل مع عيل عبد اهللا صالح، يدافع عنه حتى الرمق األخري، وهو الذي سنده يف 
كل املنعطفات التارخيية األشد دراماتيكية؟، أليست الثورة حينها ستكون سلمية أمام 
املجتمع الدويل، الذي لن يضطر لفرض املبادرة اخلليجية بالقوة الناعمة؟، ألسنا كنا 
سنستطيع الدفاع عن سلمية الثورة وتسويقها داخليًا الجتذاب الفئة الصامتة، وخارجيًا 

.٥٩كام فعل املرصيون والتونسيون مع ثورهتم؟
يف مواجهة هيمنة اللجنة التنظيمية عىل ساحة التغيري بالعاصمة صنعاء، ويف مواجهة 
هيمنة اللقاء املشرتك عىل ساحات احلرية والتغيري بشكل عام، ومع طرح أول نسخة من 
املبادرة اخلليجية، تشكلت يف الساحات تكتالت وائتالفات شبابية مستقلة، وذات 
الّتحالف  منها:  الثورة،  عىل  التقليدية  القوى  هيمنة  ملناهضة  ويساري  ليربايل  نفس 
املدّين للّثورة الّشبابّية، الذي تأسس يف ٢٣ مارس / آذار ٢٠١١، يتزعمه الّنائب الربملاّين 
احلرية  ساحة  ويف  بالعاصمة،  التغيري  ساحة  يف  ويتواجد  حاشد،  سيف  أمحد  املستقل 
ع) الذي تأّسس يف تاريخ  بتعز، ويف عدن؛ واملجلس الّتنسيقّي لشباب ثورة الّتغيري (تنوُّ
١١ مارس / آذار ٢٠١١؛ املجلُس املدّين الّدميقراطّي (مدد)، الذي تأّسس يف شهر مايو 
ة ذات الّطابع اّلليرباّيل؛ وامللتقى العاّم للّتنظيامت  ٢٠١١، كإطار جامع لالئتالفات اُملسَتِقلَّ
املجموعات  من  عددًا  جيمع  والذي   ،٢٠١١ سبتمرب  شهر  يف  تأّسس  الذي  الّثورّية، 

الثورية اليسارية والليربالية٦٠. 
بساحة  الشعبية  الشبابية  للثورة  التنظيمية  اللجنة  أصدرت  التطورات  هذه  ظل  يف 
التغيري بالعاصمة صنعاء يف ٢٣ أبريل ٢٠١١، بالغًا صحفيًا قالت فيه: تابعت اللجنة 
التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية احلراك الدائر يف ساحة التغيري من إنشاء مكونات شبابية 
وائتالفات وحتالفات. واللجنة إذ ترحب هبذه اخلطوات التي متكن الشباب والتيارات 
الفكرية من إجياد منابر وأطر يعربون من خالهلا عن أرائهم وتصوراهتم، ويف الوقت 
حيق  ال  أنه  تؤكد  أهنا  إال  األطر،  هذه  مثل  إنشاء  التنظيمية  اللجنة  فيه  تشجع  الذي 
الساحة  متثيل  إدعاء  املوجودة  واهليئات  واملجالس  الشبابية  املكونات  من  مكون  ألي 
ومكوناهتا املختلفة، بل إن كل مكون أو جملس ميثل أعضاءه فقط. وهتيب اللجنة بكافة 
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وسائل اإلعالم املحلية والدولية التنبه هلذا األمر، كام تؤكد اللجنة التنظيمية بأهنا تقف 
 .٦١عىل مسافة متساوية من كافة املكونات واملجالس الشبابية املوجودة يف الساحة

لتشمل  امتدت  بل  بصنعاء،  التغيري  ساحة  عىل  التنظيمية  اللجنة  هيمنة  تقترص  مل 
معظم ساحات احلرية والتغيري يف كل حمافظات اجلمهورية، ومارست القمع ضد كل 
من يتعارض سلوكه مع توجهات أحزاب اللقاء املشرتك، مبا يف ذلك ضد الناشطني 
الذين ينتمون إىل هذه األحزاب نفسها، فكتبت الناشطة يف ساحة احلرية بتعز رفيقة 
الكهايل (املنتمية للتجمع اليمني لإلصالح) قائلة: ال أبالغ إذا قلت إن حزب التجمع 
اليمني لإلصالح وأداءه يف ساحات وميادين التغيري، رغم ما فيه من االجيابيات الكثرية 
واجلهد الضخم، إال انه اظهر أن هناك خلًال واضحًا وكبريًا يف البنية اإلدارية، والرتبية 
وترشبت  صالح  نظام  تربى يف كنف  الذي  احلزب  لدى  احلقوقية  والثقافة  التنظيمية، 
قياداته قيمه السلبية (أدركت ذلك أم مل تدرك) بل وتربى القواعد عىل ذلك. مث ان 
أخطائه  عىل  بالتسرت  عنه  للدفاع  واالندفاع  وسلبياته  باجيابياته  للحزب  التام  االنحياز 
تعد بحق انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان. فقد وجدنا يف ساحاتنا ومسرياتنا، ومن 
رجالنا ونسائنا املتدينني وغريهم، من هيرع إيل رضب املعتصمني أو املتظاهرين ملجرد 
املبادرة  توقيع  يوم  خاصة  جتربة  ويل  بسيط؛  خالف  أو  هتاف  أو  شعار  أو  كلمة 
اخلليجية يف املسرية املنددة: رفعت فوق رايس شعار ارحلوا عنا مجيعا، كاعرتاض عىل 
التوقيع وعىل إعطاء احلصانات، فام كان من أخواتنا يف اهللا وإحدى القياديات النسوية 
إال التلميح إىل األمن القومي. وعندما مل ينفع ومتسكت بحقي يف التعبري بكل حرية 
استخدمت أسلوبًا عاطفيًا بان أنزلُت الشعار من فوق رايس من اجل خاطر األخوة. 
منتظرة  اخللف  يف  األربعني  عصابة  وإال  انزعيه  بأن  رصاحة  دُت  ُهدِّ ينفع  مل  وعندما 
ومتحفزة النتزاعه بالقوة٦٢. ويف مقال أخر كتبت قائلة: عمل اللجنة التنظيمية للثورة 
الشبابية، التي ال ندري ماذا تنظم، وما رشعيتها، وما هو عملها غري تسمية اجلمع، 
تلك التسميات التي أصبحت مكررة وممجوجة ومملة، وحرصها خلطباء الستني بفالن 
جيعلنا  العمل  هذا  الشبابية...  املكونات  وبقية  الشباب  بقية  وهتميش  فقط،  وعالن 
نقول هلا وملن يديرها: (قف يكفي)، أنت متارس االستبداد باسم الثوار وعليهم. هذه 
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اللجنة آن األوان لتعرف حجمها احلقيقي، وآن األوان إليقاف كل املامرسات القمعية 
وغري األخالقية التي تقوم هبا والتي أكثرت الضحايا واملضطهدين، من حماولة السيطرة 
باقي  عىل  وصية  نفسها  وتنصيب  وتفريقهم،  الشباب  بني  املعارك  وقيادة  واهليمنة، 

 .٦٣الساحات من خالل بياناهتا التي ترغي وتزبد وتعمل زمحة والسوق فايض
عندما مت التوقيع عىل املبادرة اخلليجية يف ٢٣ نوفمرب ٢٠١١، أصدر املكتب اإلعالمي 
تفريطًا  واعتبارها  للمبادرة،  معارضته  عن  فيه  أعرب  بيانًا  احلوثي  امللك  عبد  للسيد 
بتضحيات الثوار، كام وقف ضد املبادرة شباب الساحات، وسريوا مظاهرات مناوئة 
هلا. ويف اليوم ذاته أصدر التحالف املدين بيانًا رافضًا للمبادرة، قال فيه: إن التحالف 
املدين املتواجد يف ساحات احلرية والتغيري قد أعلن منذ تأسيسه أن هدفه األساس هو 
إسقاط نظام عيل عبد اهللا صالح األرسي االستبدادي، وحماكمة كافة رموزه املتورطني 
بالقتل والفساد وهنب الثروات، متهيدا لبناء دولة مدنية دميقراطية حديثة. ونرى أن أي 
مبادرة أو تسوية جيب أن ترتكز عىل مقومات رئيسية، هي: حتقيق أهداف الثورة، 
جادة  حلول  وتقدمي  السابقة،  السياسية  الرصاعات  خيص  فيام  انتقالية  عدالة  وحتقيق 
ومسؤولة للقضايا الوطنية الراهنة. ونرى يف نتائج األداء السيايس لألحزاب السياسية 
للقضايا  حقيقة  حلول  تقدمي  عن  وعاجزة  الثورة،  ومطالب  واقع  عن  بعيدة  حلوًال 
الوطنية الراهنة، وال نتفق مع التنازالت التي قدمتها القوى السياسية املوقعة عىل املبادرة 
اخلليجية، ونجدد متسكنا بأهداف الثورة السلمية ونعلن استمرار ثورتنا حتى إسقاط 

.٦٤النظام وحماكمته ووضع اللبنات الصحيحة للدولة املدنية الدميقراطية واحلديثة
بعد توقيع املبادرة متايز اجتاهان يف أوساط شباب الثورة عمومًا، ويف إطار حركة ٣ 
فرباير الشبابية بشكل خاص: تيار الشباب احلزبيني امللتزمني بسياسات األحزاب من 
جانب، وتيار الشباب املستقلني املتمردين عىل األحزاب الذين كانوا شكلوا قبل ذلك 
حركة ١٥ يناير من جانب أخر، فأعلن هؤالء العودة ملامرسة نشاطهم الثوري حتت 
اسم حركة ١٥ يناير، هبدف استعادة الروح الشبابية للثورة. ولعل أخطر ما ترتب عىل 
املبادرة اخلليجية ختيل حركة ١٦ فرباير عن مطلب إسقاط النظام لتنضم إىل قوى احلراك 

اجلنويب املطالبة باستقالل اجلنوب٦٥.
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مستقبل الثورة
اختالف  اليمنية  الشعبية  الثورة  أهداف  إنجاز  أمام  تقف  التي  التحديات  أهم  من 
حول  االختالف  رغم  النظام،  إسقاط  فكرة  حول  توحدت  فقد  االجتامعية.  القوى 
آلية إسقاطه، إال أهنا مل تتوحد حول رؤية متكاملة لطبيعة بناء الدولة، فضًال عن تدين 
مستوى الثقة بني بعض قوى الثورة، بل إن الشباب والقوى املدنية ذاهتا تفتقر إىل رؤية 
موحدة وصلبة لطبيعة الدولة املراد بناؤها، أو غياب مرشوع متكامل لبناء الدولة. ومن 
التحديات أيضًا االندفاع لدى الشباب وعدم واقعية تقديرهم للوقت الذي تتطلبه عملية 
بناء الدولة، واجلهود التي تتطلبها هذه العملية، تعدد وانقسام الشباب وتفرقهم وعدم 
وجود ما يوحدهم. فاللجنة التنظيمية مل متثل إطارًا مقبوًال لكل التكتالت واالئتالفات 
الشبابية، فضًال عن النزاعات املسلحة التي تنشب بني مجاعة احلوثي ومجاعات سلفية 
مسلحة وأخرى مدعومة من التجمع اليمني لإلصالح، األمر الذي من شأنه املسامهة 
يف حرف مسار الثورة، من خالل خلق معارك جانبية عىل أساس مذهبي، تؤثر عىل 

الرصاع الوطني بني الشعب والنظام.
النضال  مواصلة  عىل  احلديثة  االجتامعية  القوى  قدرة  عىل  الثورة  مستقبل  يتوقف 
من أجل التغيري؛ وهو أمر يدركه الشباب واملثقفون بشكل واضح. فقد كتبت وفاء 
فالثورات  املراوغات،  وال  املناورات  وال  احلوارات  تقبل  ال  الثورة  قائلة:  الوليدي 
كالطوفان يأخذ يف طريقه كل يشء طاملا هو غري مفيد هلا.. كم حلمنا ومتنينا أن تكون 
ثورتنا هذه كسفينة نوح نأخذ عىل ظهرها كل يشء مجيل وبناء وطاهر ونقي ونذهب 
هبا إىل وطن ينعم بالسالم واخلري واحلرية، ونرتك الباقي لإلعصار يدمرهم، وللربكان 
٦٦). واختتمت مقاهلا  حيرقهم. ثورتنا حمل مجيل لن نتنازل عن حتقيقه ولو طال االنتظار(
خماطبة الشباب قائلة: اآلن أنتم من يسطر تاريخ هذا الوطن وتسطرون معه تاريخ كل 
منكم. فإما أن ُيكتب عنكم أروع جيل أنجبته هذه األمة أو أنكم أسوأ جيل عىل مر 
تاريخ هذا الوطن، فاختاروا أنتم أين تريدون أن تكونوا. والثورات إما تنجح أو تفشل. 
انتزاع  حياولون  اآلن  هم  الثورة،  هذه  برت  اآلن  حياولون  هم  مبتورة.  ثوره  يوجد  ال 
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هويتنا وانتامئنا هلذا الوطن من جديد، هم اآلن يعودون بنا إىل غربة الروح، ولكن لن 
نعيش أغرابًا يف وطننا، فنحن من نصنع األوطان. إن كان الوطن يتأمل، فنحن سبب 

.(٦٧ )أمله ونحن دواه

الهوامش
،الغريبة والنكدية املشرتك يدعو إىل هبة غضب شعبية وينتقد ترصفات السلطة  .١

.http://almasdaronline.com/article/14027  
بيان اللجنة التحضريية للحوار الوطني بتاريخ ٦ يناير ٢٠١١.  .٢

.http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=29991  
حنة أرندت، يف الثورة، ترمجة عطاء عبد الوهاب، املنظمة العربية للرتمجة ومركز دراسات الوحدة   .٣

العربية، بريوت، الطبعة األوىل، ٢٠٠٨، ص ٤٧. 
املرجع السابق، ص ١٤.   .٤

برشى املقطري، أوهام الزمن اجلميل،  .٥
.http://marebpress.net/articles.php?id=8736&lng=arabic  

ترصيح للثائر رمزي حممد العبيس  .٦
.http://h-almadena.net/index.php?action=showDetails&id=3171  

برشى املقطري كاتبة صحفية، عضو اللجنة املركزية للحزب االشرتاكي اليمني،   *
 http://marebpress.net/news_details.php?sid=31099&lng=arabic  .٧

املرجع السابق.  .٨
توكل كرمان: خطابات الرئيس حتتاج اىل خمتص نفيس.  .٩

 http://www.marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=8667  

عمل  عرب  السلطة  إسقاط  هو  األول  األسلوب  األنظمة،  إلسقاط  أسلوبني  جيدنز  أنطوين  حدد   .١٠
عسكري تقليدي، الذي ميارسه جزء من النخبة عرب تنفيذ انقالب عسكري، أو الثورة واالستيالء 
عىل السلطة الذي تقوم به مجاعة شبه عسكرية منظمة متمردة. أما األسلوب الثاين إلسقاط السلطة 
الديكتاتورية فيتم عرب نشاط سيايس سلمي متارسه مجاعات اجتامعية تقود حركات اجتامعية، تعمل 
عىل تبخري السلطة. انظر، أنطوين جيدنز، بعيدًا عن اليسار واليمني: مستقبل السياسات الراديكالية، 
ترمجة شوقي جالل، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سلسلة كتب عامل املعرفة، 

الكتاب رقم (٢٨٦)، أكتوبر ٢٠٠٢، ص ١٤٦.  
املنظمة الطالبية للحزب االشرتاكي اليمني بجامعة صنعاء، بيان صادر بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١١.   .١١

املرجع السابق.  .١٢
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املرجع السابق.  .١٣
شارك يف املسرية األستاذان عيدروس النقيب وعبد الباري طاهر عضوا املكتب السيايس للحزب   .١٤

االشرتاكي اليمني.
منهم عضو جملس النواب القايض أمحد سيف حاشد، والصحفية سامية األغربي،   .١٥

لليوم اخلامس عىل التوايل جامعة صنعاء هتتف ألحرار تونس وتطالب بالتغيري يف اليمن.  .١٦
 http://www.marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=30309  

النارص  عبد  شمسان،  إسكندر  التجارة)،  كلية   ) االباره  هاشم  عقيل،  الدين  نور  ريدان  منهم:   .١٧
الدميني، مكني املليكي، شمسان عبد الواحد، 

لالطالع عىل النص الكامل للبيان انظر،  .١٨
 http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=560133  

انظر الصفحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل:  .١٩
 http://www.facebook.com/StartAgainYemen  

أول منشور يف الصفحة يوم ٥ فرباير كان نصه كالتايل: بعد ان عرفنا كيف كانت انتفاضاتنا يف   .٢٠
املرة  هذه  تكون  ارجو ان  فلذلك  خيزن  يروح  واحد  بعدين كل  ظهرًا   ١٢ الساعة  اىل  هي  السابق 
السابق كي حيصل التغيري لكن إذا كنتم كذا فكيف تشتوا التغيري !!!! قبل  القادمة غري  واملرات 
ما تشتوا تغريوا النظام غريوا ايل يف انفسكم وانسوا القات وغريه وخلوها مثل مرص وتونس مع 

 http://www.facebook.com/StartAgainYemen  ....سالمي
 http://www.facebook.com/StartAgainYemen  .٢١

انظر صحيفة املدينة اإللكرتونية.   .٢٢
 http://h-almadena.net/index.php?action=showNews&id=632  

 http://marebpress.net/news_details.php?sid=31099&lng=arabic  .٢٣
املرجع السابق.  .٢٤

انظر، مقابلة مع ياسمني الصربي رئيسة حركة شباب من أجل التغيري (إرحل)، منشورة يف صحيفة   .٢٥
اجلمهورية، العدد (١٥٧٥٩)، بتاريخ ١١ فرباير ٢٠١٣.

ترصيح للثائر رمزي حممد العبيس  .٢٦
 http://h-almadena.net/index.php?action=showDetails&id=3171  

ملزيد من املعلومات حول املظاهرات يف أسبوعها األول يف تعز، انظر،  .٢٧
 http://h-almadena.net/index.php?action=showNews&id=632  

مقطع فيديو لالعتصام، عىل الرابط التايل:  .٢٨
 http://www.youtube.com/watch?v=3znaMA76CeA  

لالطالع عىل النص الكامل للبيان، انظر، شباب من أجل التغيري(أرحل) تطالب الرئيس بإقالة عائلته   .٢٩
من مفاصل الدولة.

 http://revolutiontaiz.wordpress.com/2011/02/08/2866/#more-2866  
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احلرس  صالح (قائد  هللا  عبدا  عيل  أمحد  ووظائفهم:  أسامؤهم  التالية  وهم  منهم،   ٢٢ أسامء  حددت   .٣٠
اجلمهوري والقوات اخلاصة)، حييى حممد عبدا هللا صالح (رئيس أركان األمن املركزي)، طارق 
حممد عبدا هللا صالح (قائد احلرس اخلاص)، عامر حممد عبدا هللا صالح (وكيل جهاز األمن القومي)، 
العسكرية الشاملية الغربية وقائد الفرقة األوىل مدرع)، عيل  عيل حمسن صالح األمحر (قائد املنطقة 
صالح األمحر (قائد القوات اجلوية وقائد اللواء السادس طريان)، توفيق صالح عبدا هللا صالح (رئيس 
رشكة التبغ والكربيت الوطنية)، أمحد الكحالين، عبد الرمحن األكوع، عمر األرحبي (مدير رشكة 
النفط اليمنية)، عبد الكرمي إسامعيل األرحبي (نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ومدير الصندوق 
االجتامعي للتنمية)، خالد األرحبي (مدير القصور الرئاسية)، عبد الوهاب عبد اهللا احلجري (سفري 
اليمن يف واشنطن)، خالد عبد الرمحن األكوع (وكيل وزارة اخلارجية)، عبد اخلالق القايض (رئيس 
املنطقة  (قائد  مقولة  مهدي  العند)،  لواء  (قائد  القايض  أإلله  عبد  اليمنية)،  اجلوية  اخلطوط  رشكة 
العسكرية اجلنوبية) حممد عيل حمسن (قائد املنطقة الرشقية)، صالح الضنني (قائد قوات خالد سابقا)، 
عيل امحد دويد (رئيس مصلحة شؤون القبائل)، نعامن دويد (حمافظ صنعاء)، وجربان جماهد أبو 

شوارب (حمافظ عمران).
 http://marebpress.net/news_details.php?sid=30861&lng=arabic  .٣١

 http://www.facebook.com/M.C.Taiz/info?ref=ts انظر رابط الصفحة  .٣٢
أهم املجموعات التي تشكلت عىل الفايسبوك حتى ١٥ فرباير ٢٠١١: شباب ٣ فرباير (محلة أرحل)،   .٣٣
جروب التضامن مع رموز الثورة والتغيري يف اليمن، ندعو إلسقاط ديكتاتور اليمن، الشعب يريد 
اسقاط الرئيس صالح، غضب الشباب اليمني، من أجل اليمن بال فاسدين، محلة مين بال فساد، 
االحرار اليمنيون يف الفيس بك، الشباب االحرار، املكافحون من أجل احلرية، ائتالف شباب التغيري 
الوطني – اليمن، اهلبه الشعبية، ثورة الشباب اليمني، ثورة الشعب اليمني، عشاق اليمن وصناع 
التغيري، كفاية هنب لثروات اليمن، جمموعة صحوة شباب اليمن، معا حلرية اليمن، ضحايا الفساد 
واملحسوبية يف اليمن، ارواحنا دمائنا تفديك يا مين اخالص، احتاد املجموعات اليمنية الثورية يف 
الفايسبوك ضد النظام، معًا نستطيع، مين حر، منظمة صوت الشباب – اليمن، الثورة الطالبية 

الشبابية السلمية يف اليمن. انظر،
 http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=10325  

 http://marebpress.net/articles.php?id=9125 ،برشى املقطري، عن ثورة الفايسبوك اليمنية  .٣٤
أمين  األصبحي،  الدين  نور  البويص،  عامر  أداء  البويص،  عامر  أحلان  منتظر،  الرمحن  عبد  كلامت   .٣٥
ياسني، وشهاب الدين سعيد، توزيع موسيقي طه الصلوي، تصوير عامر احلمريي وأكرم عبده عبد 

اهللا، مونتــاج وإخراج أكرم الراسني. إنتاج شباب من أجل التغيري.
هم: رفيق عيل البحاح، ذاكر عبد اهللا سيف الصربي، منصور سعيد، يوسف حممد مهيوب الراعبي،   .٣٦

نارص عبد اهللا حممد، فالح سعيد، عبد اهللا حممد سيف النمر، خمتار سامل العبيس، ومنري سعيد.
 Wendell King, "Social Movements in the United States", Random House, New  .٣٧

 .York, 1959, P.40
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 http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=1&id=4553&s=1&tab=1  .٣٨
املرجع السابق.  .٣٩

 http://h-almadena.net/index.php?action=showNews&id=632 ،انظر  .٤٠
انظر، صحيفة القدس العريب، العدد (٧١٤٩)، بتاريخ ٩–١٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢.  .٤١

صحيفة القدس العريب، العدد (٧١٤٩)، بتاريخ ٩–١٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢.     .٤٢
 http://algomhoriah.net/news_details.php?sid=38602  .٤٣

أوراق  العريب،  اإلصالح  مبادرة  األجنحة،  ترويض  صنعاء:  يف  التغيري  ساحة  الوزير،  عيل  أطياف   .٤٤
املتابعة السياسية، مايو ٢٠١١، ص ٩.

ن. م. والصفحة.  .٤٥
صفحة احلركة عىل الفايسبوك،  .٤٦

http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%  
A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A

 D%D8%B1%D8%A9/220572437957068?sk=info

 http://www.facebook.com/Yemeniat/info :انظر الصفحة عىل العنوان اإللكرتوين التايل  .٤٧
 http://h-almadena.net/index.php?action=showDetails&id=3639  .٤٨
 http://h-almadena.net/index.php?action=showDetails&id=3541  .٤٩

أولفت الدبعي، مسرية احلياة: الضوء القادم من تعز بعيون ثائرة، إصدارات جملس شباب الثورة   .٥٠
الشعبية، تعز، ٢٠١٢، ص ٢٨ هامش.  

انظر، املرجع السابق، ص ١٥.   .٥١
أملرجع السابق، ص ١٩ هامش.  .٥٢

املرجع السابق، ص ٢٨.   .٥٣
كرمان،  توكل  هم:  الثورة،  رواد  من  بأهنم  وصفوا  منهم  سبعة  عضوًا،   ٢٠ من  تشكلت   .٥٤
عيل  القانص،  نائف  الظاهري،  حممد  طاهر،  الباري  عبد  اآلنيس،  خالد  حاشد،  سيف  امحد 
الحتاد  وممثل  القريش،  وسيم  العزب،  فتح  اجلنيد،  ميزر  هم:  الشباب،  من  وثالثة  الديلمي، 
طالب اليمن (رضوان مسعود)، وتسعة ممثلني عن األحزاب واملجموعات السياسية، هم: عبد 
الدين  رشف  حسن  احلوثي)،  (مجاعة  العامد  عيل  اليمني)،  الوحدوي  (التجمع  العزعزي  اهلادي 
الوحدوي  (التنظيم  املطري  مانع  لإلصالح)،  اليمني  (التجمع  العريقي  حبيب  احلق)،  (حزب 
الشعبي النارصي)، عبد السالم اخلطيب (احلزب االشرتاكي اليمني)، حممد العامد (احتاد القوى 
الشعبية)، يارس الشيباين (حزب البعث)، عائض امحد عائض كتلة التضامن والبناء املنشقة عن 

العام). الشعبي  املؤمتر 
فضًال عن تأسيسه املنسقّية العليا للّثورة اليمنّية (شباب) التي تتبعه بشكل مبارش، وتتميز بحضور   .٥٥

ملحوظ يف معظم الّساحات يف املحافظات.
الشهيد حممد عيل شاعن.  .٥٦
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انظر، ماجد املذحجي، الثورة من املسرية األوىل إىل املبادرة، اجلزء الثاين: مكّونات ثورّية أفرزهتا   .٥٧
http://www.yemenat.net/news23338.html .الساحات بعد تعثر احلسم

http://www.aden-na.org/Display.asp?page=1020&NewsID=4209 .وكالة أنباء عنا  .٥٨
برشى املقطري، حماولة لفهم ما قد مىض من هيكلة الثورة،  .٥٩

 http://marebpress.net/articles.php?id=14693&lng=arabic  
انظر، املرجع السابق.  .٦٠

 http://hournews.net/news-3665.htm  .٦١
 http://algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=28591  .٦٢
 http://algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=29399  .٦٣

http://yemenrevolution.wordpress. .مدونة إرحل  .٦٤
 more-26087#/3742-26087/23/11/com/2011

انظر، ماجد املذحجي، مرجع سابق.   .٦٥
 http://akhbaralyom.net/articles.php?lng=arabic&aid=66594  .٦٦

املرجع السابق.  .٦٧



البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية
غنية عليوي*

نبذة تاريخية
سكاهنا  عىل  ويغلب  عامن،  ساحل  حتى  الكويت  من  متتد  التارخيية  البحرين  كانت 
متيم،  بني  جانب  إىل  ربيعة  من  وائل  بن  بكر  وبني  قيس  عبد  من  عربية  قبائل 
من  البحرين  إقليم  صار  مث  اإلسالم،  جميء  قبل  للمسيحية  مركزًا  جزرها  وكانت 
م.   ٦٢٩ سنة  احلرضمي،  العالء  عليها  وويل  اإلسالم،  اعتنقت  التي  األقاليم  أوائل 
ظهرت  حتى  العبايس،  مث  األموي،  العرص  يف  للنزاعات  عرضة  البحرين  وظلت 
وجعلت  م،   ٨٩٩ سنة  العربية  اجلزيرة  رشق  عىل  استولت  التي  القرامطة  حركة 
عدة  البحرين  إقليم  حكم  عىل  تناوب  القرامطة  سقوط  وبعد  عاصمتها.  األحساء 
سالالت عربية. وبعد عام ١٣٣٠م صارت البحرين تدفع اجلزية حلكام هرمز. ويف 
هذه الفرتة ظهر ذكر مدينة املنامة يف املصادر التارخيية كعاصمة للبحرين بحدودها 

احلالية. 

أكادميّية وخبرية يف جمال التنمية البرشية – البحرين  *
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يف عام ١٥٢١ م سقطت جزر البحرين حتت احلكم الربتغايل الذي استمر مثانني عامًا 
حتى جاء الفرس سنة ١٦٠٢ م. وقد ظلت البحرين حتت اهليمنة الفارسية حتى سنة 
١٧٨٣م، عندما قام العتوب بقيادة أرسة آل خليفة الذين كانوا مقيمني يف الزبارة يف 
قطر هبجوم بحري عىل البحرين، وهزموا نرص بن مذكور وايل الفرس عليها آنذاك. بعدها 
 الدرعية تعرضت البحرين لغزوات عامنية، واضطر حكام البحرين لدفع اجلزية إلمارة
لبضع سنوات ودفع اجلزية حلاكم مسقط ألكثر من ٣٠ عامًا. واختذ آل خليفة من 
املحرق قاعدة هلم، بينام كانت عاصمة البحرين هي املنامة. وبعد قيام الدولة السعودية 
الثانية حاول حاكمها فيصل بن تركي السيطرة عىل البحرين واستطاع فرض الزكاة عليها 
مؤقتًا. واستمرت النزاعات بني الطرفني وامتد حكم آل خليفة يف بعض األوقات إىل قلعة 

الدمام، إال أّن تلك الفرتة شهدت دخول اإلمرباطورية الربيطانية إىل اخلليج العريب. 
وقع آل خليفة اتفاقية احلامية الربيطانية سنة ١٨٦١م وظلت البحرين حممية بريطانية 
وقت  البحرين  سكان  عدد  بالغريف  الربيطاين  املقيم  قّدر  وقد  ١٩٧١م.  سنة  حتى 
توقيع االتفاقية بنحو ٧٠,٠٠٠ نسمة، غالبيتهم من الشيعة العرب، ُأطلق عليهم اسم 
اسم  عليهم  ُأطلق  العربية  اجلزيرة  شبه  من  وفدوا  سنة  عرب  وآخرون   ،البحارنة
العرب للتمييز بينهم وبني العرب األصليني. وهناك من قدموا من فارس، ُأطلق 
أفراٌد  يوجد  كام   ،اهلولة اسم  منهم  السنة  وعىل   ،العجم اسم  منهم  الشيعة  عىل 
نشوئه  منذ  السيايس  النظام  استخدم  تارخييًا  واليهودية.  املسيحية  للديانتني  ينتمون 

بأجهزته األمنية القمع ألي حتركات إصالحية١. 

التعليم وتنامي الوعي الوطني
ظل التعليم يف البحرين معتمدا عىل اجلهود واملبادرات األهلية حتى تأسست أول مدرسة 
حكومية لألوالد عام ١٩١٩ وللبنات عام ١٩٢٨. وبعد تدشني األندية الوطنية الثقافية 
واالجتامعية وتنامي الوعي السيايس ظهرت احلركات الوطنية املنادية باإلصالح. يف العام 
١٩١٩ قمعت ثورة الغواصني الذين ثاروا عىل واقعهم املرير ضد نظام التسليف والسخرة 
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الذي كان سائًدا آنذاك، وانتهى حتركهم باستشهاد الكثريين منهم. ويف العام ١٩٢٣، 
قدم اثنا عرش تاجًرا بقيادة عبد الوهاب الزياين، إىل حاكم البحرين آنذاك وثيقة تتضمن 
جمموعة من املطالبات السياسية الداعية إىل اإلصالح وعىل رأسها انتخاب جملس شورى 
ميثل أهل البالد. إال أن النظام بالتعاون مع اإلنكليز قام بنفي قادة التحرك الوطني إىل 
خارج البحرين. وباكتشاف النفط عام ١٩٣٢م وإنتاجه ظهرت حركة عمرانية وتعليمية 
كبرية، وبرزت طبقة جديدة من العامل املتعلمني سامهت يف تطوير املجتمع البحريني عىل 
مدى السنوات اخلمسني التالية، وأصبحت احلركات املطلبية ظاهرة مالزمة للمجتمع 
البحريني منذ إدخال اإلصالحات اإلدارية من قبل اإلنجليز. ففي ثالثينيات القرن املايض 
كانت البحرين عىل موعد مع أول إرضاب عاميل احتجاجًا عىل تدين املعاشات والظمل الذي 
كانت متارسه اإلدارة األجنبية لرشكة استخراج النفط، فكان أن نظم العامل أنفسهم 
وانتخبوا قيادة عاملية من ستة أفراد مناصفة بني السنة والشيعة. وما إن استقام الوضع 
للعامل حتى كان اخليار األمني سبيًال للنظام السيايس، فقام بتهجري أبرز قادة هذا التحرك 
أوضاع  بتحسني  املطالبة  الشيعة  احتجاجات  جاءت  بعدها  البالد.  خارج  إىل  الوطني 
املحاكم بني العامني ١٩٣٤ و١٩٣٥، مث أخذت التحركات طابًعا عاملًيا وسياسًيا وغدت 
حتدث بصورة متكررة قادها عامل رشكة بابكو يف األعوام ١٩٤٢، ١٩٤٨ و١٩٦٥. ويف 
اخلمسينيات من القرن العرشين سعى احلكم ومن ورائه اإلنجليز إىل إحداث فتنة شهر 
حمرم بني السنة والشيعة – حيث تقع عىل أخ حاكم البالد املسؤولية املبارشة يف اشعاهلا 
– وكادت البحرين تتحول إىل بركة دماء، فتحرك أهايل البحرين لتشكيل هيئة سميت 
هبيئة اإلحتاد الوطني، مناصفة بني السنة والشيعة. وكان من نتائج ذلك بروز أكرب حالة 

مفاوضات يف تاريخ البالد السيايس٢. 

هيئة االتحاد الوطني
كانت هيئة االحتاد الوطني أول تشكيل وطني تأسس عام ١٩٥٤، فكان جتمعا ضم 
خمتلف الفاعليات الوطنية بعيدا عن الطابع الطائفي. وبعد تنامي قوة هيئة االحتاد الوطني 
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انتخاب  أبرزها  من  املطالب،  من  مبجموعة  اهليئة  تقدمت  الباكر  الرمحن  عبد  برئاسة 
برملان وطني، يكون الصوت الرشعي األوحد يف البالد، ووضع قانون مدين وجنائي 
موحد، وإنشاء حمكمة استئناف تضم يف عضويتها قضاة متمرسني يف القانون، والسامح 
بقيام نقابات عاملية وحرفية ومهنية. ولكن املستشار الربيطاين تشارلز بلجريف رفض 
استقبال الوفد املنتخب من اهليئة، وأعلن وقتها أن احلكومة عاقدة العزم عىل إدخال 
بعض اإلصالحات مثل تعيني مستشارين يف املحكمة، وإصدار قانون للعمل، وصوغ 
اهليئة.  ملطالب  املؤيدة  االحتجاجية  املظاهرات  خروج  بعد  وذلك  للعقوبات؛  قانون 
واستمرت اهليئة يف قيادة التحركات الشعبية حتى عام ١٩٥٦، عندما مت اعتقال قادهتا 
األساسيني وقدموا للمحاكمة مث نفوا إىل خارج البالد. وبذلك أجهزت احلكومة عىل 

أول حركة سياسية اجتامعية، بحرينية خليجية٣.

انتفاضة مارس ١٩٦٥
بدأت رشارة االنتفاضة بإرضاٍب عّمايل قام به عامل رشكة النفط – بابكو، احتجاًجا 
عىل توجه الرشكة لفصل ١٥٠٠ عامل، ليهب طلبة املدرسة الثانوية يف املنامة بالتظاهرات 
تضامًنا مع العامل، فكان أن حدثت مواجهات قاسية بني قوات األمن وطلبة املدارس 
يف حرم املدارس نفسها. وتطورت مطالب االنتفاضة لتتخطى مطالب انتفاضة ٥٤–

النقابات،  تشكيل  بحق  واالعرتاف  كافة  العامل  فصل  قرارات  إلغاء  متضمنة   ١٩٥٦
عىل  فرضت  قد  كانت  التي  الطوارئ  حالة  وإلغاء  سياسية،  اجتامعات  بعقد  والسامح 
البالد منذ العام ١٩٥٦، وإطالق رساح السجناء السياسيني كافة، وطرد كل املوظفني 
باإلصالحات  ونادوا  األجنبية  اهلجرة  باب  بوقف  وطالبوا  واألجانب.  الربيطانيني 
السياسية واالقتصادية. وقد بلغ العنف أوجه يف املواجهات التي شهدهتا البحرين آنذاك، 

والتي سقط فيها كوكبة من الشهداء من خمتلف مناطق البحرين. 
حيث  عفوية،  ابتدأت  التي  االنتفاضة،  مطالب  من  ألي  احلكومة  تستجب  مل 
كانت احلركة الوطنية حتاول اللحاق هبا ومواكبتها. فهي مل تكن مهيأة لقيادهتا نحو 
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حتقيق أهدافها، من حيث القوة، والتنظيم، والصدى اخلارجي، واملحيط اإلقليمي، 
السيايس  االستقالل  مسألة  وضعت  االنتفاضة  فإن  ذلك  ومع  االنتفاضة.  فقمعت 
وعندما  السبعينيات.  عقد  يف  األعامل  جدول  عىل  السياسية  اإلصالحات  مث  ومن 
تراجع الدور الربيطاين لصالح الدور األمريكي الذي برز كقوة متعاظمة بعد احلرب 
العاملية الثانية، والذي أدى إىل إهناء الوجود العسكري الربيطاين املبارش لصالح الوجود 
األمريكي الذي حل حمله حني قررت بريطانيا االنسحاب من رشق السويس، وهو 
مما أدى إىل إهناء وجودها يف اخلليج. ويف العام ١٩٦٨ أعلنت احلكومة الربيطانية قرارها 
طالبت  ولقد  العربية.  اخلليج  دول  شيوخ  مع  عقدهتا  قد  كانت  التي  املعاهدة  بإهناء 
والربيطانيني  البحرين  إيران بأحقيتها يف حكم البحرين منذ أول اتفاقية انعقدت بني 
نية  رأت  حني  بالبحرين  مطالبتها  اإليرانية  احلكومة  وجددت  عرش  التاسع  القرن  يف 
بريطانيا مغادرة اخلليج، إال أهنا قررت التوقف عن ذلك مقابل تنفيذ مطالب أخرى 
هلا يف املنطقة. وأجري عىل أثر ذلك استطالع آلراء املواطنني يف البحرين حتت إرشاف 
األمم املتحدة سنة ١٩٧٠ م، فكانت فيه غالبية أراء البحرينيني متيل إىل تأسيس دولة 
مستقلة غري تابعة ألي طرف يف املنطقة. واتضح الحًقا أّنه كان هناك ترتيب ألوضاع 
أخرى،  جهة  من  واإليرانيني  جهة  من  واألمريكان  الربيطانيني  بني  السياسية  املنطقة 
يتم مبوجبه ختيل إيران عن مطالبتها بالبحرين، عىل أن تعطى هلا اجلزر العربية الثالث 
(طمب الكربى وطمب الصغرى وأبو موسى). جرت حماوالت لتكوين احتاد خليجي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شّكلت  التي  السبع  واإلمارات  وقطر  البحرين  يضم 
فيام بعد (وهي أبوظبي، وديب، والشارقة، وعجامن، وأم القوين، والفجرية، ورأس 
اخليمة) إال أنه أعلن فشل٤ االحتاد يف منتصف ١٩٧١، ألن حكام اإلمارات التسع مل 
يستطيعوا االتفاق عىل ذلك الختالف املصالح. وبعد االستقالل برز دور املنظامت 
أواخر  حتى  دورها  واستمر  الوطني،  النضال  قيادة  يف  القومية  واليسارية  الشيوعية 
اإلمام  بقيادة  اإليرانية  الثورة  انتصار  أثر  عىل  الديني  التيار  برز  عندما  السبعينيات، 

اخلميني يف إيران٥. 
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بشائر االستقالل وحلم ديمقراطي لم يكتمل
بخطوات  أراضيها  عن  الربيطاين  االحتالل  زوال  بعد  األوىل  سنواهتا  البحرين  بدأت 
مبرشة تتجه قدًما نحو إرساء دعائم حكم دميقراطي، فأصدر األمري الراحل الشيخ 
عيسى بن سلامن آل خليفة مرسوما بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء جملس 
التأسييس  للمجلس  عضوا   ٢٢ البحرينيون  انتخب  للدولة.  دستور  إلعداد  تأسييس 
املكلف بوضع الدستور، وعني األمري ٨ أعضاء وانضم إليهم ١٢ وزيرًا بحكم مناصبهم، 
واألغلبية للمنتخبني، وانعقدت اجللسة األوىل هلذا املجلس يوم ١٦ ديسمرب ١٩٧٢. 
يف  ونرشها  وأصدرها  الداخلية  الئحته  التأسييس  املجلس  أقّر  ديسمرب،   ٣٠ وبتاريخ 
اجلريدة الرسمية. ويف عام ١٩٧٣ صدر أول دستور للبالد حدد سلطات األمري ونظم 
العالقة بني السلطات الثالث. ورفع املجلس التأسييس الدستور اجلديد لألمري فصادق 
عليه وأصدره يوم ١٦ ديسمرب١٩٧٣، ومت نرشه يف اجلريدة الرسمية واشتمل عىل ١٠٩ 
هو  فاألمري  والربملاين.  الرئايس  النظامني  كال  من  بسامت  الدستور  هذا  واتسم  مواد. 
جملس  رئيس  أمريي  بأمر  يعني  إذ  سياسية  سلطات  وميارس  التنفيذية  السلطة  رئيس 
أمريي،  مبرسوم  مناصبهم  من  ويعفيهم  الوزراء  ويعني  منصبه،  من  ويعفيه  الوزراء 
كام ميارس سلطاته بواسطة وزرائه، وعليه ُيسأل الوزراء متضامنني عن تنفيذ سياسة 
احلكومة. ويف نفس الوقت فإن ذاته مصونة ال متس، فال يسأل أمام املجلس الوطني 
كان  الدستور  هذا  أّن  إال  احلكومي؛  اجلهاز  أداء  عىل  والرقابة  بالترشيع  خيتص  الذي 
جمحًفا بحق املرأة ومل مينحها احلق يف االنتخاب والرتشح، وأصبح حق العمل السيايس 

مقتًرصا عىل الرجال٦. 
بصالحيات  متتع  الذي  الوطني  املجلس  أعضاء   ١٩٧٣ عام  البحرينيون  انتخب 
ترشيعية ورقابية أصيلة. فقد كانت أغلبية أعضائه (٧٤٪ تقريبا) نواًبا للشعب منتخبني، 
يف حني كان ميثل األعضاء املعّينون بحكم مناصبهم، وهم الوزراء، ما نسبته ٢٦٪ 
تقريبا من أعضاء املجلس. غري أن هذه التجربة مل تدم طويال. فتعرضت التجربة النيابية 
البحرينية األوىل النتكاسة عام ١٩٧٥ وذلك بصدور املرسوم األمريي رقم (١٤) لسنة 
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١٩٧٥ بحل املجلس الوطني مت تعطيل أحكام الفصل الثاين من الباب الرابع من الدستور 
املتعلق بالسلطة الترشيعية؛ وهو ما خيالف نص املادة ١٠٨ التي تنص عىل أنه ال جيوز 
العرفية، وذلك يف  األحكام  أثناء قيام  الدستور إال  أحكام هذا  تعطيل أي حكم من 
احلدود التي يبينها القانون، وال جيوز بأي حال تعطيل انعقاد املجلس الوطني يف تلك 

.األثناء أو املساس بحصانة أعضائه٧

برلمان ١٩٧٤ وقانون أمن الدولة
إن اإلجراءات التي متت كانت موجهة وخضعت لدراسة وختطيط يف غياب املجلس 
أثناء إجازته الصيفية. وإّن حل املجلس عام ١٩٧٥ ال عالقة له بسري العمل يف جلساته، 
إذ ساد الوئام بني السلطتني التنفيذية والترشيعية، وما حدث من اختالف ونقاشات 
حادة يدخل يف إطار اللعبة الربملانية. كام أن املجلس الوطني البحريني متتع بسمعة حسنة 
يف الداخل واخلارج؛ إال أّن احلكم مل يكن مهيًئا لنظام دميقراطي يتعرض من خالله 
للمحاسبة عىل خطواته وإجراءاته، فتم احلل بإيعاز من اإلنجليز واألمريكان، كام أن 
الصحافة املحلية يف تلك الفرتة، ومل تكن مستقلة، قامت بتوجيه من احلكومة بتعزيز 
التذمر ومنح األمري مربرات حلل املجلس. وكانت ردود الفعل عىل املسائل التي كان 
يثريها األعضاء داخل املجلس تشكل ضغوطا عىل السلطة التنفيذية، نتيجة سنوات 
وبعد  األجنبي.  احلكم  ظل  يف  التعبري  عىل  القدرة  وعدم  احلريات،  وغياب  الكبت 
اإلحتاد  هيئة  وحل  املجلس،  انعقاد  قبل  آخرها  كان  التي  السياسية  احلركات  رضب 
الوطني عام ١٩٥٦، وقمع انتفاضة ١٩٦٥، واالعتقاالت التي صاحبت كًال من تلك 
أي  باعتقال  يسمح  الدولة  أمن  قانون  مسودة  طرح  إىل  احلكومة  جلأت  اإلجراءات، 
شخص يشك فيه، بدون حماكمة. وملا كانت احلكومة مقتنعة بأن املجلس ال ميكن أن 
يقبل به وإال قىض عىل مربر وجوده، فقد حاولت استدراج الكتلة الدينية إىل جانبها 
عىل أساس أّن القانون موجه ضد حركات اليسار؛ إال أن لعبتها انكشفت ومل تفلح يف 
ذلك، حيث رفضه ممثلو الشعب. كام أّن احلكومة رفضت حماولة بعض أعضاء املجلس 
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إدخال بعض التعديالت عىل نص مرشوع القانون ليكون نًصا حلامية الدولة وليس سيًفا 
مسلًطا عىل رقاب الشعب. والنتيجة كانت صدور أمر أمريي رقم (٤) لسنة ١٩٧٥، 

بتأجيل انتخاب املجلس الوطني إىل أن يصدر قانون جديد٩.

سياسة االحتواء واالختراق
من  والفاعلني  الوطنية  للحركات  االحتواء  سياسة  انتهاج  عىل  البحرين  حكومة  دأبت 
العامل  يف  الثورية  احلركات  خربوا  الذي  الربيطانيني  مستشارهيا  من  بنصيحة  أعضائها 
منهم  فكان  الوطنيني،  املناضلني  من  للكثري  املناصب  فقدمت  واإلسالمي،  العريب 
احلركات  اخرتقت  كام  الربملان،  يف  أعضاء  ليصبحوا  منهم  العديد  ودعمت  الوزراء، 
الثورية، بشتى أنواعها الدميقراطية واإلسالمية، وحاولت رضب كل حركة باألخرى. 
ورغم كل حماوالت االحتواء واالخرتاق فإن تلك احلركات منت وقويت رسًيا، حملًيا 
وخارجًيا١٠، وشكلت تنظيامت قوية يف اخلارج. من بني تلك التنظيامت، جبهة التحرير 
الوطني، واجلبهة الشعبية التي جاء معظم قياداهتا من حركة القوميني العرب، وحزب 
البعث، وحزب الدعوة، وجبهة العمل اإلسالمية، وبعض القوى النارصية؛ ومجيعها 
شكلت قوى املعارضة. وإىل جانب ذلك كانت هناك تيارات دينية موالية للسلطة مثل 
السنية؛ إال  املناطق  الديني يف  التيار  املسلمني التي كانت متثل أغلبية  اإلخوان  حركة 
أهنا نأت بنفسها عن االنضامم إىل حركة النضال الوطني حتت مفهوم أن انتصار التيار 
الوطني أو التيار الديني الشيعي سوف يؤدي إىل تقليص نفوذ السنة. إىل ذلك عملت 
احلكم  مبصلحة  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  السنة  مصلحة  أن  مفهوم  ترسيخ  عىل  احلكومة 
املايض  القرن  سبعينيات  ومنذ  ملصاحلهم.  واحلافظ  هلم  احلامي  وأنه  عنه،  تنفك  وال 
قام التيار السلفي الوهايب بجهود حثيثة لنرش الفكر السلفي وساعده النظام يف ذلك. 
وهبذا نشأت فئة قليلة من حيث العدد، متفوقة يف التمويل واإلمكانيات والقدرة عىل 
التأثري. وركبت احلكومة املوجة برفع راية الطائفية معتمدة عىل البيئة احلاضنة للحركة 

السلفية١١.
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أحداث الثمانينيات من القرن الماضي
مل تكن هذه الفرتة خمتلفة عام سبق، فام برحت القوى الوطنية تعيش أيامها السوداء، 
حيث بدأت املخابرات البحرينية يف رصد بعض مظاهر احلراك الناشئ واجلديد بزعامة 
بعض علامء الدين الشيعة بتوجس كبري. ففي عام ١٩٧٨ رجع رجل الدين الشيعي السيد 
هادي املدريس من بعض سفراته املتعلقة بالنشاط اإلعالمي لتأييد الثورة اإليرانية، وبعد 
رجوعه للبحرين، ُسحب جواز سفره البحريني بأمر من وزير الداخلية آنذاك، وبشكل 
عميل وجد املدريس نفسه يف شبه إقامة جربية. يف هذه الفرتة أخذ جهاز املخابرات 
يرصد نشاط السيد املدريس واملجموعة القريبة منه بقوة. وبعد انتصار الثورة االسالمية 
أن  بالسلطة  حدا  مما  هلا،  تأييد  مسرية  فخرجت  مشاعرها  عن  تعّبر  اجلامهري  أخذت 
تفرض رقابة أشد عىل السيد املدريس، الذي بدوره بدأ بتصعيد هلجته السياسية، وأخذ 
يتحدث عن الكرامة، واحلقوق، لكّنه مل يكن يشري إىل الوضع البحريني، بل كانت لغة 
خطاباته متيل اىل التعميم. ولكّن السلطة قرأت خطاب املدريس عىل أنه حماولة لتسخني 
االجواء ضدها. وحدث يف هذه الفرتة أن رجع الشيخ حممد عيل العكري من إيران ومت 
اعتقاله، وجرت أكثر من مسرية تطالب بإطالق رساحه. ومع انتصار الثورة اإلسالمية 
يف إيران بدأ أنصار الصندوق احلسيني االجتامعي يطرحون بأن السيد هادي املدريس هو 
ممثل اإلمام اخلميني يف البحرين. ومع تصاعد األحداث بني املعارضة الشيعية والسلطة، 
أقدمت السلطة عىل اعتقال السيد هادي املدريس يف أواخر عام ١٩٧٩ وإبعاده إىل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ومن هناك انتقل إىل إيران حيث نشط املدريس بالتحريض 
ضد السلطة يف البحرين والدعوة إىل إسقاط النظام السيايس عن طريق التسهيالت التي 
قدمتها مجهورية إيران اإلسالمية من خالل وسائلها اإلعالمية. وبتاريخ ١٩٨٠/٤/٢٦ 
خرج أبناء البحرين من الطائفة الشيعية يف مسرية مجاهريية احتجاًجا عىل جرمية الرئيس 
باقر  حممد  السيد  هو  العراق  يف  النجف  يف  دينيًا  ومرجعًا  رمزًا  بقتله  حسني  صدام 
الصدر. وقامت السلطة بقمع املسرية، وكان من بني اجلامهري املتظاهرة الذين قاوموا 
عنارص السلطة مجيل العيل العضو البارز يف الصندوق احلسيني االجتامعي، والذي ّمت 
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يف  أصبح  التعذيب  من  أيام  مخسة  وبعد  التعذيب.  أنواع  أشد  عليه  ومورس  اعتقاله، 
حالة احتضار، إىل أن استشهد يف السجن بعد ثالثة عرش يومًا من اعتقاله، فمنعت 
السلطة أهل الشهيد من استالم جثامنه. وشاع ذلك اخلرب يف أوساط الناس، مما حدا 
بأعداد غفرية من الناس أن تتجمع عند منزل الشهيد يف العاصمة، فكانت تلك بداية 
عىل  البحريني  األمن  جهاز  أقدم  العام  نفس  ويف  اجلامهري.  وانتفاضة  الرشارة  انتشار 
إغالق مركز الصندوق احلسيني االجتامعي بالشمع األمحر ومصادرة حمتوياته. بعدها 
البحرين،  لتحرير  اإلسالمية  باجلبهة  االرتباط  بتهمة  أعضائه  من  العرشات  اعتقال  مت 
إىل  بعضهم  أحكام  ووصلت  احلكم،  لتغيري  عسكري  النقالب  بالتخطيط  واهتامهم 

السجن ملدة ٢٥ عاًما١٢.

الحركة الشعبية في التسعينيات من القرن الماضي
االنتفاضة التسعينية أو أحداث التسعينيات، هي حركة احتجاجية يف البحرين، امتدت 
يف  التعاون  جملس  قمة  انعقاد  يوم  األوىل  الرشارة  كانت  و٢٠٠٠.   ١٩٩٤ عامي  بني 
والليربالية  اليسارية  القوى  حينها  االحتجاجية  احلركة  وضمت   ،١٩٩٤ ديسمرب   ١٧
نخبوية،  األوىل  العريضة  عريضتني:  برفع  الرئيسة  نتائجها  وتلخصت  واإلسالمية، 
كانت أنجزت يف العام ١٩٩٢ ووقع عليها ٢٨٠ شخصية، وتلخصت مطالبها يف إعادة 
الدميقراطية من خالل إعادة انتخابات املجلس الوطني الذي مت حله يف ١٩٧٥ بطريقة 
خمالفة للدستور، واإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني وإعادة املنفيني، ومنح املرأة 
احلقوق املدنية والسياسية، وضامن سيادة العدالة بني مجيع املواطنني، وإجراء إصالحات 
اقتصادية. ويف ١٥ نوفمرب ١٩٩٢ مت تشكيل وفد لزيارة األمري عيسى آل خليفة وتسليمه 
العريضة، فكان رد األمري كالتايل: ال تفكري حاليًا يف عودة املجلس الوطني...إننا 
أمام جتربة جديدة للشورى. ويف ٢٠ ديسمرب ١٩٩٢، أصدر األمري أمره األمريي رقم 
(٩) الذي يقيض بقيام جملس الشورى، ُيعني أعضاؤه من قبل األمري، وعددهم ٣٠ 

عضوًا، وملدة أربع سنوات١٣. 
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ونتيجة لفشل ذلك اللقاء، ويف بداية األسبوع الثاين من شهر أكتوبر ١٩٩٤ بدأ 
توقيع  استكامل  ومت  اجلامهريية،  الشعبية  الثانية  العريضة  توقيع  ملرشوع  العلني  الرتويج 
العريضة يوم السبت، املوافق ١٩٩٤/٩/٢٦ يف بيت الشيخ عبد األمري اجلمري. ولقد 
عمت االحتجاجات يف الكثري من املناطق والقرى، وكانت التظاهرات التي جابت 
شوارع العاصمة أكثرها حدة، مما أدى إىل اندالع املواجهات بني املتظاهرين وقوات 
مكافحة الشغب وقيام الرشطة باستخدام الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي. 
وأمام التطورات اخلطرية اضطرت احلكومة إىل الدخول يف لعبة سياسية من أجل حتقيق 
إلسكات  كأداة  واستخدامها  الشيعية  القيادات  استاملة  أمهها:  املكاسب،  من  عدد 
الشارع السيايس، والقضاء عىل جلنة العريضة الشعبية عن طريق حتطيم وحدهتا بعزل 
الرموز الدينية عن القيادات الوطنية والعلامنية، وإسكات صوت املعارضة يف اخلارج 
القيادات  مع  مكتوب  غري  اتفاق  عرب  الداخل،  يف  املعارضة  مع  التسوية  طريق  عن 
خطبة  يف  وأعلنت  متأخرة  اللعبة  فهمت  والتي  املبادرة،  بلجنة  سميت  التي  الدينية، 
اجلمعة عن فشل املبادرة، ووصفتها باملناورة السياسية من قبل احلكومة لاللتفاف 
وعادت  جديد،  من  الشعبية  التحركات  وعمت  الشعبية.   السياسية  املطالب  عىل 
السيارات  مستخدمة  القرى واملدن  مداخل  مواقعها عند  مكافحة الشغب إىل  قوات 
املصفحة وناقالت اجلنود١٤. ويف ٢٣ أكتوبر ١٩٩٥، قرر أصحاب املبادرة الدخول يف 
اعتصام وإرضاب مستمر عن الطعام حتى حتقيق املطالب. ويف ٢٥ أكتوبر ١٩٩٥ عقد 
املعتصمني  لزيارة  وفد  لتشكيل  الشمالن  أمحد  اليساري  املحامي  مكتب  يف  اجتامع 
واملرضبني عن الطعام مكون من هشام الشهايب وسعيد العسبول وعبد اهللا هاشم؛ 
وذلك إلبراز الوحدة الوطنية يف هذا الظرف العصيب، وكرس الطابع الطائفي للجنة 
املبادرة، وحماولة ثني املرضبني عن الطعام، ورضورة العودة إىل جلنة العريضة الشعبية 
حتويل  حاولت  التي  احلكومة  نية  وتوضيح  البحريني،  الشعب  ألوان  ملختلف  الضامة 
١ نوفمرب  الرصاع إىل رصاع طائفي، فكان اللقاء يف جملس عبد األمري اجلمري. يف 
١٩٩٥. واستمرت األحداث حتى ١٨ يناير ١٩٩٦، عندما انفجرت قنابل يف املنطقة 
املعارض١٥.  ويف  الشيعي  الدين  اجلمري، رجل  الشيخ  املنامة، واعتقل  التجارية يف 
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٨ فرباير ١٩٩٦، مت اعتقال املحامي اليساري أمحد الشمالن، وتبعه زميله عضو جلنة 
العريضة سعيد العسبول، ويف ١٥ مارس ١٩٩٦ مت تنفيذ حكم اإلعدام يف حق عيسى 
قمرب، ويف ٣ يونيو ١٩٩٦ أعلنت احلكومة أهنا كشفت مؤامرة انقالب من جمموعة 
مدعومة من إيران تدعى حزب اهللا البحرين؛ ودخلت البحرين يف معرتك آخر أكثر 

تأزًما١٦.

مشروع االنفراج السياسي 
انتهت حركة التسعينيات خملفة وراءها أربعني شهيًدا، وانتهت بعد أن وعد الشيخ 
محد بن عيسى آل خليفة الذي خلف أباه، وأصبح أمريًا للدولة عام ١٩٩٩ وأصبح ابنه 
الصيت.  السيئ  الدولة  أمن  قانون  وبإلغاء  باإلصالحات،  للعهد،  الشيخ سلامن ولًيا 
وبدأ األمري محد مرشوعه اإلصالحي يف فرباير ٢٠٠١ باستفتاء حول ميثاق العمل 
الوطني الذي حدد أسس اإلصالح السيايس ووافق عليه البحرينيون بأغلبية ساحقة 
املرشوع  لكن  دستورية١٧.   مملكة  البحرين  أصبحت  ومبوجبه   ،٪٩٨٫٤ إىل  وصلت 
اإلصالحي الذي بّشر به امللك، جاء عىل غري ما نص عليه ميثاق العمل الوطني. 
الترشيعي  بدوره  القيام  عن  عاجًزا  الصالحيات،  منقوص   ٢٠٠٢ بربملان  جاء  فقد 
نتيجة الصياغة الضيقة للدستور، والالئحة الداخلية املكبلة لعمله، وإعطاء صالحية 
كام  النواب،  جملس  مرتبة  من  أرفع  مرتبة  يف  أصبح  الذي  الشورى  ملجلس  الترشيع 
أعطى الدستور اجلديد صالحيات واسعة للملك منها صالحية الترشيع؛ وهبذا أصبح 
جاء  ذلك  إىل  والقضائية.  والترشيعية  التنفيذية  الثالث  السلطات  عىل  مهيمًنا  امللك 
امللك برزمة من القوانني، تنتهك احلقوق، منها قانون اجلمعيات وقانون التجمعات 
من  حتقق  ما  عىل  أجهز  الذي  الصحافة،  وقانون  االنتخابية،  الدوائر  توزيع  وقانون 
حرية نسبية وألغى كل ما عّول عليه الناس من إصالح سيايس. وهبذا ظلت املعارضة 

واحلكومة يف حالة عراك سيايس حقيقي مستمر١٨. 
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المؤتمر الدستوري 
مل تقف املعارضة الشعبية مكتوفة األيدي. فقد توافق عدد من الشخصيات الوطنية 
الوفاق  ومجعية  الدميقراطي،  الوطني  العمل  مجعية  الرباعي (وهم  التحالف  ومجعيات 
اإلسالمي)  العمل  ومجعية  الدميقراطي،  القومي  التجمع  ومجعية  اإلسالمية،  الوطني 
سيتمخض  مبا  وااللتزام  الدستورية  املسألة  دراسة  هدفه  دستوري،  مؤمتر  عقد  عىل 
جهدت  الدستوري،  املؤمتر  عن  اإلعالن  ومبجرد  توصيات.  من  املؤمتر  هذا  عنه 
الشخصيات  من  املدعوين  مشاركة  فمنعت  أعامله،  سري  لعرقلة  البحرينية  السلطات 
واألحد،  السبت  يومي  بنجاح  أقيم  الدستوري  املؤمتر  أّن  إال  واألوروبية.  العربية 
 ،دستورية مبملكة  عقدي  دستور  نحو  شعار  حتت   ،١٤–٢٠٠٤/٢/١٥ املوافقني 
ومت التوافق عىل أسامء اللجنة التحضريية للمؤمتر برئاسة املحامية جليلة السيد. وخرج 
احلكم  نظام  يكون  بأن  الوطني،  العمل  ميثاق  عليه  نص  مبا  االلتزام  مؤًكدا  املؤمتر 
يف البحرين ملكًيا دستورًيا وأن يكون التعديل الدستوري حًرصا عىل مسمى الدولة 
املؤمتر  متسك  كام  فقط،  للشورى  املعني  املجلس  يكون  وأن  املجلسني،  ونظام 
وعىل  امليثاق  عىل  التصويت  قبيل  احلكم  رموز  عن  الصادرة  الرسمية  بالتعهدات 
رأسهم امللك، وويل العهد، ورئيس اللجنة العليا إلعداد امليثاق، والتي تعترب أساًسا 
لعملية التصويت عىل امليثاق واعتربها املؤمتر الدستوري ملزمة للحكم١٩. وأّكد املؤمتر 
بإقرار  حيظ  كونه مل  للرشعية،   ٢٠٠٢ فرباير  الصادر يف  اجلديد  الدستور  افتقار  عىل 
شعب البحرين ال أصالة وال وكالة، وبني أّن توقيع امللك عىل الرسالة أمام اجلامهري يف 
جملس الغريفي يف ٢٠٠١/٢/٦م، وترصحيات ويل العهد املنشورة يف الصحافة املحلية 
بتاريخ ١/٢٧//٢٠٠١ و٢٠٠١/٢/٥م، وترصحيات رئيس اللجنة العليا إلعداد امليثاق 
للصحافة املحلية بتاريخ ٢٠٠١/٢/٩م، تأكيد عىل ما جاء يف امليثاق٢٠. ورفض املؤمتر 
أي تعديل غري تعاقدي عىل دستور ١٩٧٣، ومتسك بان يكون أي تعديل قائًما عىل 
املؤمتر  وقرر  الرشعية.  الدستورية  لآلليات  وفقًا  واحلكم  الشعب  بني  التعاقد  أساس 
امللف  متابعة  مسؤولية  هبا  يناط  متابعة  جلنة  تشكيل  له  املنظمة  اجلمعيات  تكليف 
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شخصيات  اللجنة  تضم  أن  عىل  القادم  الدستوري  للمؤمتر  والتحضري  الدستوري 
املؤمتر  قرارات  لتنفيذ  عمل  برنامج  بوضع  وكلفت  املتابعة  جلنة  وانتخبت  مستقلة. 
املقرتحة  الرؤية  استكامل  املتابعة  جلنة  إىل  املؤمتر  عهد  كام  الدستوري.  امللف  وحتريك 
للتعديالت الدستورية التي عرضت يف املؤمتر وقّرر إصدار عريضة شعبية، تعبًريا عن 

رأي شعب البحرين فيام خيص مستقبله ومستقبل األجيال القادمة٢١.
املسألة  موضوع  يف  تراجعها  كان  املعارضة  هبا  تعرتف  مل  التي  األخطاء  أهم  من 
تيقنت  التي   ٢٠٠٦ انتخابات  دخول  عىل  وموافقتها  األول،  املربع  إىل  الدستورية 
املعارضة بعدها من عدم جّدية النظام يف حتقيق اإلصالح؛ كذلك مل تكن من القدرة 
فتصاعدت  اإلصالح،  عملية  يف  للميض  السلطة  عىل  حقيقًيا  ضغًطا  تشكل  بحيث 
حدة مطالب املعارضة وقابلتها احلكومة باالستمرار يف القمع، واستمر هذا الوضع 
تقف  واحلقوق،  باإلصالح  يطالب  مجاهريي  حترك  كل  فبعد   .٢٠١٠ هناية  حتى 
وتودعهم  منهم،  والقياديني  املعارضني  فتعتقل  التحرك،  هذا  وجه  يف  السلطات 
السجن وتعرضهم للتعذيب، لالعرتاف بتهم ملفقة، وحتاول القضاء عىل التحركات 
هيدأ  يكن  مل  الوضع  أن  إال  بالتظاهر.  يقوم  من  ضد  قاسية  أحكام  بإصدار  الشعبية 
الفساد  وانتشار  التمييز  سياسات  استمرار  مع  جمدًدا  بالظهور  يلبث  ما  إذ  طويال، 
بشتى أنواعه. ففي عام ٢٠١٠، قمع النظام حترًكا انتهى بزج قياداته يف السجن، بتهمة 

قلب نظام احلكم٢٢.

تقرير البندر
ظهرت فضيحة تقرير البندر يف عام ٢٠٠٦، وارتبط اسم هذا التقرير باسم املستشار 
والربيطاين  األصل  السوداين  البندر  صالح  عطية،  بن  ألمحد  واالسرتاتيجي  األمني 
ملف  عىل  اإلرشاف  أبسطها  وخطرية،  عديدة  مهام  له  أوكلت  الذي  اجلنسية، 
بقيادة  رسي  تنظيم  إلنشاء  مرسومة  خطة  حسب  البحرين،  يف  والطائفية  التجنيس 
امحد بن عطية اهللا وإرشاف خليفة بن سلامن رئيس الوزراء، وعرب وجه جديد عىل 
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البحرين هو صالح البندر الذي أبعد عن البحرين عىل أثر ترسيبه هلذا امللف الذي 
البحرين.  هبا  وستمر  مرت  التي  الطائفية  والفتن  القذرة  املهام  كافة  عىل  حيتوي 
ويوجهون  الوطن،  صحيفة  يف  يكتبون  الصحفيني  من  طويلة  قائمة  واملتورطون 
عمل  وتربير  الشيعة  الشخصيات  من  والنيل  الشيعة  ضد  السنة  تأجيج  إىل  أساسا 
ألسامء  إضافة  البندر  ملف  أوراق  عنه  تفصح  ومما  التنظيم.  يف  األخرى  األجهزة 
شخصيات، وجود مجعيات سياسية سنية مت إغراؤها مبخطط تعديل النسبة الطائفية 
يف البحرين أو ما اتفق عليه من اصطالح، بتسنني البحرين. وطوال سنوات مضت 
كانت األبواق اإلعالمية تؤكد ارتباطهم باخلارج ويتم ختويف السنة من خطرهم. 
والطعن  واالهتامات  التمييز  أنواع  لكافة  عرضة  الشيعة  كان  األجندة  هلذه  ووفقا 

واالنتهاكات٢٣.

حركة الرابع عشر من فبراير
يف خضم الربيع العريب الذي انطلق من تونس، وبعدها يف مرص، وجد شباب بحرينيون 
إهلاما وأمًال يف حركة تونس ومرص. ويف يناير ٢٠١١، قرر عدد من شباب البحرين 
التحرك السلمي للمطالبة بتحقيق نظام دميقراطي عىل غرار املاملك الدستورية العريقة، 
فنرشوا بياًنا عىل شبكة التواصل االجتامعي الفايسبوك إىل ثورة شعبية سلمية يف يوم 
١٤ فرباير ٢٠١١ للمطالبة بتغيريات وإصالحات جذرية يف نظام احلكم وإدارة البالد 
مثل: إلغاء دستور ٢٠٠٢ غري الرشعي والذي مت فرضه عىل الشعب بشكل غري قانوين، 
وحل جمليس النواب والشورى٢٤. خرجت مسريات سلمية يف عدد من قرى البحرين 
يف املوعد املحدد قابلتها قوات مكافحة الشغب بالقوة، فسقط عىل أثرها الشهيد األول 
عيل مشيمع. وعند التشييع، قوبل املشيعون بقمع من قوات مكافحة الشغب والقناصة، 
فسقط الشهيد الثاين فاضل املرتوك، مما زاد السخط الشعبي وعمت املسريات معظم 

قرى البحرين٢٥.
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اختيار مكان التجمع لالحتجاج
عرب شبكة التواصل االجتامعي الفايسبوك، طرح شباب التحرك، أكثر من مكان للتجمع، 
جملس  دوار  اختيار  عىل  الرأي  وغلب  مرص،   – التحرير  ميدان  يف  حدث  مبا  تشبًها 
التعاون، املعروف بدوار اللؤلؤة، الذي تبلغ مساحته نحو ٣١٠٠ مرت مربع، ويتوسط 
موقعه مدينة املنامة ومتتد منه الشوارع بسهولة إىل املحرق وخمتلف مدن وقرى البحرين. 
وعىل الرغم من إصدار امللك محد يوم اجلمعة، املوافق ١١ فرباير ٢٠١١ م قراًرا يقيض 
برصف ألف دينار بحريني (٢٦٥٢ دوالرا أمريكي) لكل أرسة بحرينية مبناسبة الذكرى 
العارشة مليثاق العمل الوطني، إىل جانب منح أخرى، واإلعالن عن مشاريع خدماتية 
مبختلف املناطق، وذلك حتسًبا من السلطة ملا قد حيدث من قالقل يف البحرين، إال أّن 
الزحف بدأ بالتجمع يف دوار اللؤلؤة، املكان املتفق عليه عرب وسائل التواصل االجتامعي، 
عن  الدستورية  امللكية  إقامة  يف  تتبلور  املطالب  وأخذت  فرباير ٢٠١١.  صباح ١٤  منذ 
طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم مبوجبه انتخاب احلكومة من قبل الشعب. وقد 
طالب املشاركون يف املظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور٢٠٠٢، الذي أصدره 
امللك البحريني بعد التصويت عىل ميثاق العمل الوطني، وكذلك اإلفراج عن النشطاء 
السياسيني، ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس ٢٠١٠، إضافة إىل حل جملس 
النواب القائم، وإلغاء الصالحيات الترشيعية ملجلس الشورى املعني، ورضورة تداول 
السلطة التنفيذية بواسطة إنتخابات حرة، وحرية تشكيل األحزاب وإطالق حرية الرأي 
والتعبري، ووقف التجنيس السيايس، وحتجيم دور العائلة املالكة التي تسيطر عىل جملس 

الوزراء، الذي يرتأسه عم امللك منذ أكثر من أربعني عاًما٢٦.

كلمة الملك على شاشات التلفاز ألول مرة بعد األحداث
ظهر امللك عىل شاشات التلفاز معزًيا أهايل الشهداء، ووصفهم بالقتىل، ووعد الشعب 
باالستمرار يف اإلصالح، مما شّجع الناس عىل زيادة الزحف والتجمع يف دوار اللؤلؤة. 
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وأصدر امللك مرسوًما ملكًيا، بتشكيل جلنة حتقيق خاصة باألحداث املؤسفة التي وقعت 
سامل  جواد  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  برئاسة   ٢٠١١ فرباير  و١٥   ١٤ يومي  البالد  يف 
العريض (من الطائفة الشيعية؛ مواٍل للنظام). إال أّن كتلة الوفاق النيابية رفضت املشاركة 
يف اللجنة، وذلك بعد أن أعلنت تعليق نشاطها الربملاين احتجاجًا عىل استخدام القوة 
املفرطة ضد املتظاهرين، التي أدت إىل مقتل اثنني منهم وجرح أكثر من ٣٧ آخرين. 
وبدأت الشعارات األولّية املنادية بإصالح النظام تتعاىل، ووجدت اجلمعيات السياسية 
واملؤسسات األهلية نفسها مضطرة ألن تتبع خطى الشباب الثائر، فعقدت اجلمعيات 
السياسية املعارضة (مجعية الوفاق الوطني اإلسالمية، ومجعية العمل الوطني الدميقراطي،  
ومجعية املنرب الدميقراطي التقدمي، ومجعية التجمع القومي الدميقراطي، ومجعية التجمع 
الوطني الدميقراطي، ومجعية اإلخاء الوطني، ومجعية العمل اإلسالمي) مساء الثالثاء، 
ناقشت  الدميقراطي،  الوطني  العمل  مجعية  مبقر  طارئا  اجتامًعا  فرباير ٢٠١١  املوافق ١٦ 
وأّكدت  الفرتة٢٧.  تلك  خالل  البحرين  شهدهتا  التي  وامليدانية  السياسية  التطورات  فيه 
اجلمعيات يف اجتامعها عىل دعم مطالب احلركة يف دميقراطية حقيقية وجملس ترشيعي 
الذي  املفرط  العنف  وشجبت  للسلطة،  سلمي  وتداول  الصالحيات،  كامل  منتخب 
استخدمته قوات األمن لتفريق التجمعات السلمية، مطالبة بالكف عن هذه املامرسات 
القمعية وغري احلضارية٢٨. كام شكلت اجلمعيات السياسية جلنة تنسيقية لدعم وإسناد 
احلركة املطلبية، وأثنت عىل سلميتها، وأصدرت بياًنا بخصوص ذلك٢٩. ويف الوقت ذاته 
تبلورت مطالب جمموعة من احلركات الشبابية فيام ُعرف بحركة ائتالف شباب ثورة ١٤ 
فرباير، والتي عّرفت عن نفسها بأهنا حركة مستقلة، ال تنتمي إىل اجلمعيات واحلركات 
ة عنها، وحتمل عىل عاتقها تنظيم  والتيارات السياسية املعارضة، وتعمل باستقاللية تامَّ
احلراك الثوري يف البحرين، وترفض الغوص يف مناقشة عمل اجلمعيات السياسية التي 
شاركت يف االحتجاجات٣٠. إّن ائتالف شباب ثورة ١٤ فرباير يرى أن دور اجلمعيات 
الوقت  ويف  انطالقتها.  منُذ  الشباب  لثورة  ومساندًا  مكّمًال  كان  املعارضة  واحلركات 
ذاته، قدم تلفزيون البحرين، عرص األربعاء، ١٦ فرباير ٢٠١١، بًثا مباًرشا، وعىل مدى 
ساعات خلروج مسريات مؤيدة للنظام والقيادة السياسية، من ضمنها مسريتان يف مدينتي 
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عيسى واملحرق، نقلتهام عىل اهلواء مبارشًة إىل اجلمهور. وشدد أمني عام مجعية الوفاق 
يف مؤمتر صحفي، وهي أكرب مجعية شيعية، أن ال مكان لوالية الفقيه يف البحرين، بل 
إن الشعب ال يطالب بدولة دينية وإمنا بدولة مدنية دميقراطية عىل النمط املعروف عاملًيا، 
البحرين، هي شأن داخيل من منطلق حاجة داخلية  االحتجاجات التي تشهدها  وأّن 
لإلصالح، ومل ُتْمَل من أي جهة كانت٣١. واستمرت حشود من الناس تزحف نحو 
دوار جملس التعاون (دوار اللؤلؤة)، وبدأ اعتصام يف ذلك الدوار. ويف الوقت ذاته رصح 
اإلجراءات  يستوِف  مل  اللؤلؤة  بدوار  التجمع  بأّن  الداخلية،  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
القانونية وأّن السامح به يف البداية كان تعاطًفا مع احلوادث التي وقعت خالل األيام املاضية. 
وجاءت املفاجأة باعتقال حممد البوفالسة – رجل عسكري من الطائفة السنية، بعد إلقائه 

كلمة يف دوار اللؤلؤة، تناول فيها موضوع الفساد احلكومي٣٢.

الهجمة األولى على دوار مجلس التعاون – دوار اللؤلؤة
يف يوم األربعاء، املوافق ١٧ فرباير ٢٠١١، وبينام كان املعتصمون نياًما، هجمت قوات 
اجليش والرشطة عىل دوار اللؤلؤة، وكانت الساعة تشري إىل الثالثة فجًرا، حيث كان 
 ٢٥٠ من  وأكثر  شهداء  أربعة  سقوط  عن  الغادر  اهلجوم  ذلك  وأسفر  بالناس،  ممتلًئا 
جرحيا. وقد أكدت روايات عدد من املسعفني أن قوات األمن واجليش منعتهم من 
الوصول إىل اجلرحى الذين كانوا يف دوار اللؤلؤة بعد اقتحام القوات له، وقالوا إن مخس 
سيارات إسعاف توجهت فجر يوم اهلجوم نحو دوار اللؤلؤة، إال أهنم فوجئوا بنحو 
مخسة من رجال اجليش ومكافحة الشغب يعرتضون طريقهم، وفتحوا باب السيارات 
وأنزلوا من فيها وقاموا برضهبم من دون اكرتاث لكوهنم مسعفني، وذكروا أن هناك 
كبري  عدد  ووقع  اإلسعاف.  سيارات  خروج  مبنع  الوزارة  يف  عليا  جهات  من  أوامر 
الصحة  وزير  باستقالة  فيها  يطالبون  بأسامئهم  عريضة  الطبي  السلامنية  جممع  أطباء  من 
فيصل احلمر بعد أن منع سيارات اإلسعاف من الذهاب إلنقاذ اجلرحى، ولسكوته 
عام تعرض له الطبيب صادق العكري وعدد من املسعفني من اعتداء بالرضب من قبل 
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التي  األحداث  عىل  املحلية  األفعال  ردود  وتوالت  الشغب.  ومكافحة  اجليش  قوات 
وقعت، وأدان عدد من القوى السياسية واألهلية ما اعتربه اعتداء خطريًا ضد املعتصمني 
املساملني يف دوار اللؤلؤة، فيام بعثت سبع مجعيات سياسية بحرينية رسائل استنكار، 
وأعلنت كتلة الوفاق النيابية التي تضم ١٨ نائًبا من أصل أربعني نائبا انسحاهبا الكيل 

والنهائي من جملس النواب البحريني ابتداء من اخلميس، املوافق ١٧ فرباير ٣٣٢٠١١. 
وبينام أعلن وزير اخلارجية بأنه بجب يف هذه اللحظات أن نقف مع بعضنا البعض 
ونعمل سياسيًا مع بعضنا البعض يف كل املواقف، أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع 
البحرين بيانًا أسمته البيان رقم ١، وكان يف يوم اخلميس ١٧ فرباير٢٠١١، أعلنت فيه 
انتشار قوات عسكرية يف حمافظة العاصمة، ونقلت القيادة عن الناطق الرسمي باسمها 
حمافظة  يف  االنتشار  يف  أخذت  قد  البحرين  دفاع  قوة  من  عسكرية  قوات  إن  قوله 
العاصمة بدواعي اختاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل أمن وسالمة املواطنني واملقيمني 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  ورسد  العنف.  أعامل  من  وممتلكاهتم  حرياهتم  وتأمني 
الداخلية الرواية الرسمية لفض اعتصام دوار اللؤلؤة يف تسجيل مصور عرضه تلفزيون 
البحرين مساء نفس اليوم، ذكر فيه أن قوات األمن عثرت يف خيام املتجمهرين أثناء 
العملية األمنية عىل ٤ قطع من األسلحة النارية وذخرية حية من عيار ٩ مم وسيوف 
البحرينية  الوطني  الوفاق  مجعية  ووصفت  اهللا.  بحزب  يسمى  ملا  وأعالم  وسكاكني 
املعلومات التي أوردهتا وزارة الداخلية البحرينية بأهنا مرسحية سخيفة، وتقدم نواب من 
كتلة الوفاق النيابية وعدد من املحامني ببالغ جنائي ضد كبار مسؤويل وزارة الداخلية 
مبا يف ذلك الوزير والوكالء وقائد قوات األمن العام ومساعدوه ورؤساء املناطق األمنية 
بشأن املجزرة التي ارتكبتها قوات األمن ضد املواطنني العزل يف دوار اللؤلؤة. وأدانت 
جتاه  املربر  غري  العنف  البحرينية  واألسنان  الفم  أطباء  ومجعية  البحرينية  األطباء  مجعية 
املواطنني املساملني والطواقم الطبية التي تقدم للمصابني اإلسعافات الالزمة. وبانتشار 
قوات اجليش يف الشوارع، تعرض عدد من األهايل لالعتداءات من قبل قوات اجليش. 
ويف ١٩ فرباير، أعلن االحتاد العام لنقابات العامل اإلرضاب عن العمل ما مل تنسحب 

قوات اجليش واألمن من الطرقات وتضمن احلكومة حرية التظاهر.  
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الرجوع الثاني للدوار– دوار اللؤلؤة
فرباير   ١٩ املوافق  السبت،  عرص  فقط،  البحرين  أعالم  حاملني  املعزين  مجوع  اجتهت 
٢٠١١، يف هناية كسار فاحتة الشهيد األول، نحو دوار اللؤلؤة املحصن باجليش. وعىل 
والطوارئ  احلوادث  قسم  واستقبل  مبواجهتم،  احلي  الرصاص  أصوات  دوت  األثر 
مبجمع السلامنية الطبي ٩٦ إصابة بينها إصابات بالرصاص احلي أدخلت ست منها إىل 

غرفة العمليات، ويف حالة حرجة، وبينهم الشهيد رضا أبو محيد. 
وأعرب الرئيس األمريكي باراك أوباما عن رفضه استخدام احلكومة البحرينية العنف 
ضد املتظاهرين، كام عارض قمع التظاهرات السلمية التي شهدهتا املنطقة، فيام طالب 
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون بتقدمي املسؤولني عن العنف يف البحرين إىل 
العدالة، وقالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون إن الواليات املتحدة تدعم 

إجراء تغيري حقيقي وملموس للشعب البحريني.
 ويف تطور ملموس بتاريخ ٢٠ فرباير ظهر عىل شاشات التلفاز الرسمي ويل العهد 
– نائب القائد األعىل، وهو يقول بأحقية الناس بالتجمهر وتسيري املسريات السلمية، 
وأعلن للجميع مبادرته باحلوار وإقرار التهدئة، واجللوس عىل طاولة احلوار مع اجلميع 
دون استثناء. وكلل امللك محد بن عيسى آل خليفة مبادرة ابنه ويل العهد بإصدار أمر 
ملكي بتكليف ويل العهد رئاسة دفة احلوار مع املعارضة٣٤. ويف نفس اليوم انسحبت 
قوات اجليش واألمن بأمر من ويل العهد، وتدفق الناس عىل دوار اللؤلؤة. وخالل 
ثالثة أيام فقط امتأل دوار اللؤلؤة بالناس من خمتلف الطوائف والفئات، أكثرهم من 
 ٢٠١١/٢/١٧ ويف  املدين٣٥.  العصيان  وتقنيات  آليات  عن  الباحث  املتحفز،  الشباب 
عقدت جمموعة من الشخصيات الوطنية اجتامًعا شّكلت فيه جتمًعا سمته اللقاء الوطني، 
ضّم شخصيات من اجلمعيات السياسية؛ لكنها كانت بصفتها الشخصية، حماوًال خلق 

كيان جامع للشعب٣٦.
أمر امللك باإلفراج عن عدد من السجناء السياسيني املتهمني مبحاولة قلب نظام 
التلفاز  شاشات  عىل  سخيف  مرسحي  شكل  يف  صورهم  نرش  مت  والذين  احلكم، 
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أمر  كذلك  فرباير٢٠١١.   ٢٢ السجناء يف  عن  اإلفراج  قرار  وكان   .٢٠١٠ صيف  يف 
 ،٢٠١١/٢/٢٣ التايل،  اليوم  ويف  املحكمة.  تنظرها  التي  القضايا  كل  بوقف  امللك 
بعد  وذلك  أشخاص   ٣٠٨ عن  اإلفراج  رسمي  بيان  يف  البحرينية  احلكومة  أعلنت 
يف  التحقيق  ستبارش  بأهنا  احلكومة  أعلنت  كام  بشأهنم،  امللك  أصدره  الذي  العفو 
اعتقلوا  شيعيا   ٢٣ عنهم  املفرج  بني  ومن  تعذيب.  لعمليات  بتعرضهم  تتصل  مزاعم 
يوم  ويف  العنف.  باستخدام  امللكي  بالنظام  لإلطاحة  التخطيط  بتهمة  أغسطس  يف 
تأزمي عىل  وزراء  بوصفهم  وزراء  أربعة  امللك  أقال   ،٢٠١١/٢/٢٥ املوافق  اجلمعة، 
خلفية االحتجاجات األخرية التي شهدهتا البالد. والوزراء هم وزير شؤون جملس 
الوزراء أمحد بن عطية اهللا آل خليفة، ووزير الصحة فيصل احلمر، ووزير اإلسكان 
إبراهيم بن خليفة آل خليفة، ووزير شؤون الكهرباء واملاء فهمي اجلودر٣٧. ويف يوم 
السبت ٢٠١١/٢/٢٦، أمر امللك بإسقاط ٢٥٪ من القروض اإلسكانية عن املواطنني، 
وذكرت وكالة األنباء البحرينية الرسمية أن قرار امللك جاء خالل تأدية مخسة وزراء 
جدد اليمني الدستورية أمامه. ورغم كل هذه املخدرات املادية للشعب كي يرتاجع 
عن مطالبه األصلية يف احلرية والدميقراطية والعدالة واملساواة، تشّجع الناس وضاعفوا 
مناطق  إىل  الدوار  وحتول  اللؤلؤة،  دوار  يف  التجمهر  أثناء  يوم  بعد  يومًا  أعدادهم 
متعددة، كل منطقة مكونة من عدد من اخليام، وكل خيمة هلا وظيفتها املتخصصة 
خلدمة أهل الدوار؛ فهناك اخليمة اإلعالمية والطبية والتعليمية وخيمة النظافة، وأهايل 
والعرقية  الطبقية  الفوارق  تلك  ختتفي  كادت  حتى  مداه  احلمل  وبلغ  والقرى...  املدن 

واالجتامعية٣٨.  والثقافية 
إىل  اللؤلؤة  دوار  يف  يدور  ما  حتويل  يف  مبتغاهم  قاربوا  شباب  املنظمون  كان 
يف  حريته  له  والكل  قلبه،  من  وخيدم  يعمل  الكل   :الفاضلة املدينة  يف  عرفوه  ما 
املعتقد، وأصبح الدوار مكاًنا مل يعد يفرق بني البرش يف اجلغرافيا والتاريخ. واستمرت 
الدوار  يف  منترشة  النظام  عيون  وكانت  زمخها،  وازداد  والفعاليات  االعتصامات 
كل  ويصور  يشء  كل  يوثق  وكان  الفرتة،  تلك  طوال  وواردة  شاردة  كل  ترصد 
الوجوه واحلركات وصفوف املسريات. ومن تلك املسريات واالعتصامات السلمية، 
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مسرية املثقفني من كتاب وفنانني وناشطني ومنظامت جمتمع مدين، والتي متت يوم 
يف  املشاركة  عىل  للسلطة  دليال  الصور  أصبحت  وإذ   .٢٠١١/٢/٢٦ املوافق  السبت، 
خمتلف  من  واملوظفني  العامل  من  اآلالف  فصل  أساسها  عىل  ّمت  فقد  االحتجاجات 

املهن والوظائف٣٩. 
ويف  املنفى،  من  بالرجوع  املعارضة  قيادات  لبعض  سمح   ،٢٠١١/٢/٢٧ يف 
عىل  احتجاًجا  والتليفزيون  الربملان  حول  برشًيا  سياًجا  النشطاء  كون   ،٢٠١١/٢/٢٨
سلسلة  اآلالف يف  شارك  مارس٢٠١١،  املطلبية. ويف ٥  احلركة  من  املخزية  مواقفهام 
برشية ملناهضة الطائفية امتدت من منطقة الفاتح حتى دوار اللؤلؤة، ويف ٦ مارس، 
اعتصم اآلالف أمام مقر احلكومة مطالبني بإسقاطها، ويف ٢٠١١/٣/٧، كان االعتصام 
أمام السفارة األمريكية، انتقاًدا لصمت الواليات املتحدة جتاه املطالب املحقة لشعب 

البحرين مقارنة مبوقفها من احتجاجات تونس ومرص٤٠. 
كان شباب اللؤلؤة كشباب الربيع العريب يعتزون بأن ثورهتم ليست حركة دينية 
بل مدنية؛ لكن الليرباليني خذلوا الثورة خذالنا فاضحا. فيام عدا جمموعة من قيادات 
تعامل  فقد  الوطنية،  والشخصيات  الصغرية  األحزاب  وبعض   التقدميو  وعد
واليساريني  الليرباليني  بتاريخ  تليق  تكن  مل  خسيسة  وبراغامتية  بنذالة  الليرباليني  معظم 
اإلسالم  حركة  بدء  منذ  اإلسالمية  احلركات  سجناء  عن  مدافعني  وقفوا  طاملا  الذين 
السيايس يف البحرين. وملا حسمت قوات درع اجلزيرة األمر لصالح النظام٤١، وقفوا 
مع النظام، وشذ عن هذه القاعدة املحامون منهم، فظل املحامون األكثر إمياًنا بحقوق 
املناضلني السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بغض النظر عن هويتهم املذهبية 

والسياسية. 

إعالن االئتالف من أجل الجمهورية
يف ٢٠١١/٣/٨، أعلن االئتالف من أجل اجلمهورية، وشّكل ذلك منعطًفا خطًريا يف 
جتاوز املطالب اإلصالحية املرفوعة نحو املطالبة بإسقاط امللكية، ولرصف األنظار عن 
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املطالب اإلصالحية للمعارضة التي متثل األغلبية الساحقة والتي تنادي باإلصالحات 
التي بدأ التحرك من أجلها.

إال أن النظام أخذ شعار إقامة اجلمهورية ذريعة لبطشه بعد ذلك، وادعى كام تعود يف 
املايض، بأّن هناك تدخًال خارجًيا، كام نتج عن ذلك تبعات، انعكست يف نوع املسريات 
واالعتصامات التي خرجت بعد ذلك. ففي ٢٠١١/٣/١١ كانت مسرية الديوان امللكي، 
وفيها أطلق األمن والبلطجية عىل الناس رصاص الشوزن ومسيالت الدموع؛ ليفتعلوا 
معركة أهلية. وزاد الطني بلة دور اإلعالم الرسمي الذي عمل لصالح النظام، بل أجج 
نريان الطائفية. ويف ٢٠١١/٣/١٢ زحف اآلالف من الشعب إىل قرص الصافرية امللكي 
هاتفني بسقوط النظام، ويف يوم ٢٠١١/٣/١٣ هجمت قوات األمن عىل املعتصمني يف 
منطقة املرفأ املايل، ويف الوقت ذاته كان هجوم البلطجية وقوات األمن عىل طلبة اجلامعة 
وافتعال اشتباكات ليتهم فيها الطلبة املعتصمني بالتخريب، كام رافقه هجوم عىل طلبة 
املدارس احلكومية وافتعال اشتباكات فئوية بني الطلبة عىل أسس طائفية، وانترشت أعامل 
عنف من أناس ملثمني حيملون السالح، فتم االعتداء عىل عدد من القرى التي يسكنها 
غالبية شيعية، كام مت تكسري ورسقة بعض املحالت التي تعود ملكيتها إىل جتار من الطائفة 
وجريدة  العلامين  التوجه  ذات  املعارضة   وعد مجعية  مقار  عىل  االعتداء  ومت  الشيعية، 

الوسط، وهي اجلريدة الوحيدة غري املحسوبة عىل النظام. 
كل ذلك خللق التوتر الطائفي بني فئات الشعب. وهلذا دعا االحتاد العام لنقابات 
لتحقيق  كذريعة  ذلك  من  النظام  واستفاد  أخرى،  مرة  العام  اإلرضاب  إىل  العامل 
هم  من  أن  باعتبار  التعاون،  جملس  دول  من  واملايل  السيايس  االبتزاز  من  املزيد 
وراء التحركات، هدفهم حتطيم اقتصاد البلد. ويف بداية شهر مارس، قررت دول 
جملس التعاون اخلليجي التّربع بعرشين مليار دوالر أمريكي للبحرين وعامن إلصالح 
املوافق  السبت،  يوم   : منها  القرارات،  من  عدد  إصدار  ذلك  ورافق  أوضاعهام، 
مؤمتر  يف  خليفة  آل  اهللا  عبد  بن  راشد  البحريني  الداخلية  وزير  أعلن    ،٢٠١١/٣/٥
صحفي عن خطة لتوظيف ٢٠ ألف شخص لتغطية احتياجات خمتلف أجهزة وزارة 
احلكومة  يتهمون  الذين  الشيعة  املحتجني  غضب  المتصاص  حماولة  يف  الداخلية، 
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بعدم توظيفهم يف السلك األمني والعسكري، ويف يوم األحد ٢٠١١/٣/٦ أعلن وزير 
عن  تقل  ال  بتكلفة  البالد  يف  مسكن  ألف   ٥٠ لبناء  خطط  عن  البحريني  اإلسكان 

ملياري دينار (٥٫٣٢ مليار دوالر). 

األصوات الداعية للحوار، وقبول مبادرة ولي العهد
أكدت اجلمعيات السياسية املعارضة (وهي الوفاق، ووعد، واملنرب التقدمي، واإلخاء، 
والتجمع القومي، والتجمع الوطني) يف مؤمتر صحفي عقدته يوم االثنني، املوافق ١٤ 
مارس ٢٠١١ يف مقر مجعية الوفاق، متّسكها مببادرة ويل العهد، كام شاركهم تأييده 
خمتلف  من  الوطنية،  الشخصيات  من  عدًدا  يضم  الذي  الوطني،  االئتالف  للحوار 
التوجهات، وانتقدوا يف اجتامعهم تلويح نواب ( مواليني للنظام ) باألسلحة يف جتمهر 
دوار الساعة، ورفعوا خطاهبم لويل العهد، مؤكدين دعمهم مبادرته بنقاطها السبع : 
جملس نواب كامل الصالحيات، وحكومة متثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، 
الدولة  أمالك  وضع  وتصحيح  واإلداري،  املايل  الفساد  وحماربة  التجنيس،  ومعاجلة 

وختفيف االحتقان الطائفي.
ودعت مجعية الرابطة اإلسالمية إىل رسعة البدء يف احلوار الوطني الشامل، والسعي 
أو  أمنية  قضية  إىل  السياسية  املطلبية  القضية  حتويل  وعدم  الدماء،  وحقن  التهدئة  إىل 
طائفية. يف الوقت ذاته رفضت اجلمعيات السياسية السنية مبدأ احلوار، ووزع النائب 
حسن الدورسي يف جلسة جملس النواب أوراقًا عىل أعضاء جملس النواب مكتوب عليها 

ال للحوار يف إشارة للحوار الذي يقوده ويل العهد وآخرون.

قوات درع الجزيرة
يف ١٤ مارس٢٠١١، دخلت قوات درع اجلزيرة، وقوامها قوات من اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة، رافعة عالمة النرص من طريق اجلرس الرابط بني 
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البحرين والسعودية، ومسبوقة بالقول إن هذا التدخل جاء إلنقاذ البحرين من مؤامرة 
احتالل مرتبة بني املعارضة واخلارج. وعندها أشيع يف اإلعالم الرسمي بأن ما حدث 
مل يكن سوى عدوان مجاعات ظالمية تريد إنشاء دولة والية الفقيه بالتآمر مع إيران. 
وذهبت قوات درع اجلزيرة بلباس القوى املحلية واشتبكت بحسب روايات متعددة 
األبرياء  من  عدد  وأصيب  وقتل  سرتة،  وخاصة  القرى  يف  الناس  من  املحتجني  مع 
املساملني. ويف ١٥ مارس، حدثت غارة عىل قرية سرتة، كان من نتائجها سقوط عدد 
من اجلرحى، وقتل فيها الشاب أمحد فرحان بصورة مروعة؛ وكان كل ذلك تكتيًكا 
لشغل املعتصمني يف الدوار مبا حيدث يف مناطقهم كي يذهبوا لقراهم ومدهنم، كام كان 

متهيًدا ملا سينفذ يف اليوم التايل. 

الهجمة الثانية على الدوار – دوار اللؤلؤة، واألحداث التي تلتها
استيقظ البحرينيون يف حدود السادسة وعرش دقائق صباًحا، من يوم األربعاء، املوافق 
اللؤلؤة  لدوار  الوطني  واحلرس  األمن  قوات  اقتحام  أخبار  عىل   ،٢٠١١ مارس   ١٦
وحمارصة مستشفى السلامنية، بدعم من اجليش، وأربع طائرات عسكرية، وطائرتني 
تابعتني لوزارة الداخلية، وأسفر اهلجوم عن سقوط ستة قتىل، ومئات اجلرحى. وسمع 
فيصل  امللك  لشارع  اقتحامها  أثناء  أسلحة  من  القوات  استخدمته  ما  أصوات  الناس 
ومن مث اجلرس املطل عىل دوار اللؤلؤة، كام شاهدوا أعمدة الدخان األبيض املنبعث مما 
استخدمته القوات القتحام الدوار، بينام انبعثت أعمدة الدخان األسود نتيجة الحرتاق 
اخليام وانفجار اسطوانات غاز الطبخ. مث إن قوات مكافحة الشغب أحاطت مبجمع 
السلامنية الطبي، وظل املستشفى حماًرصا ومل يسمح ألي شخص أو سيارة إسعاف 
بالدخول أو باخلروج حتى وقت متأخر من املساء، بينام نقصت اإلمدادات التي حيتاجها 
ويف  العامة  والساحات  واملنازل  الصحية  املراكز  عىل  اجلرحى  وتوزع  الطبي،  الطاقم 
البيوت، بعد أن منع اجليش إرسال سيارات اإلسعاف للمترضرين، وتعرض األطباء 

واملمرضون للرضب واإلهانات.
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جملس  أعضاء  من  و٧  قاضيا  و١٢  اجلديد  الصحة  وزير  قّدم  اليوم  ذلك  مساء  يف 
الشورى ومسؤولون من الطائفة الشيعية استقاالهتم احتجاجًا عىل قمع املدنيني املساملني 
يف الدوار، مث توالت بعدها االستقاالت من خمتلف املواقع الرسمية، وأصبحت الدوائر 
الرتبية  وزارة  من  قرار  وصدر  واحدة.  طائفة  عىل  زالت  وال  مقترصة  شبه  الرسمية 
والتعليم بإغالق مجيع املدارس واجلامعات احلكومية واخلاصة ورياض األطفال، ابتداًء 
من يوم األربعاء، املوافق ٢٠١١/٣/١٦، وحتى إشعار آخر، وأن هذا القرار يشمل مجيع 
أعضاء اهليئات اإلدارية والتعليمية. ونفدت مع انتهاء هنار الثالثاء، ١٥ مارس٢٠١١، 
واملناطق  املنامة  العاصمة  يف  املوجودة  املحطات  من  كبري  عدد  لدى  البنزين  كميات 
األخرى املحيطة هبا، كام تكدست أكوام القاممة يف ضواحي املنامة التي اضطر شباب 

األحياء لتنظيفها بأنفسهم. وشلت احلياة بشكل عام. 
ويف فجر يوم اخلميس، املوافق ٢٠١١/٣/١٧، متت مدامهة بيوت عدد من قيادات 
عام  أمني  رشيف  وإبراهيم  حق،  حركة  عام  أمني  مشيمع،  حسن  وهم  املعارضة، 
عبد  والناشط  الوفاء،  حركة  عام  أمني  حسني  الوهاب  عبد  والناشط  وعد،  مجعية 
 ١٨ املوافق  اجلمعة،  يوم  من  الباكر  الصباح  ويف  حق.  حركة  من  السنقيس  اجلليل 
يف  ذكرى  كل  ملحو  حماولة  يف  اللؤلؤة،  دوار  وهدمت  اجلرافات  جاءت  مارس، 
ذكرى  من  بالتخلص  العمل  هذا  اخلارجية  وزير  وبرر  الرمز؛  لذلك  الناس  أذهان 
األمن  جملس  رأسه  وعىل  الدويل  املجتمع  املدين  املجتمع  منظامت  وناشدت  سيئة. 
احلامية  لتوفري  الرسيع  التدخل  التابعة،  املنظامت  ومجيع  املتحدة  لألمم  العام  واألمني 
لشعب البحرين يف وجه ما وصفته قوة البطش الغاشمة التي ميارسها النظام وحلفاؤه 

اخلليجيون ضد الشعب األعزل. 
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إّن إعالن البحرين األحكام العرفية ونرشها 
األساسية  اإلنسان  حقوق  باحرتام  الدولة  التزامات  إسقاط  يعني  ال  املسلحة،  القوات 
القائمة، وهي االلتزامات املرتتبة عليها مبوجب القانون الدويل. وقالت مفوضة األمم 
مع  البحرين  يف  القوات  تعامل  طريقة  إن  بيالي،  نايف  اإلنسان  حلقوق  العليا  املتحدة 

املستشفيات واملراكز الطبية يشكل انتهاًكا للقانون الدويل.
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ويف الوقت ذاته أعرب امللك محد بن عيسى آل خليفة عن تقديره لقادة دول جملس 
دول  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز  يف   اخلرية جهودهم  هلم  شاكرا  اخلليجي  التعاون 
املجلس وشعوهبا، مؤكدا أن وجود قوات درع اجلزيرة عىل أرض مملكة البحرين إمنا 
جاء يف إطار التعاون والتنسيق الدفاعي املشرتك وتفعيًال للعمل املشرتك بني دول جملس 
التعاون. وأشاد رئيس الوزراء خليفة بن سلامن آل خليفة بالدور واألعامل الكبرية التي 

قام هبا األمني العام ملجلس التعاون عبد الرمحن بن محد العطية. 

فرض حالة السالمة الوطنية وحوار التوافق الوطني
أصدر امللك محد بن عيسى آل خليفة املرسوم امللكي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ بإعالن حالة 
السالمة الوطنية وفقًا لنص املادة ٣٦ فقرة (ب) من دستور اململكة لسنة ٢٠١١، وذلك 
يف مجيع أنحاء مملكة البحرين اعتبارًا من يوم الثالثاء، ١٥ مارس٢٠١١، وملدة ثالثة 
أشهر. وفّوض امللك القائد العام لقوة دفاع البحرين سلطة اختاذ التدابري واإلجراءات 
الرضورية الالزمة للمحافظة عىل سالمة الوطن واملواطنني، فواصلت األجهزة األمنية 
واألطباء.  السياسيني  والنشطاء  املعارضني  من  عدد  صفوف  يف  االعتقال  عمليات 
ودامهت قوات األمن فجر اإلثنني، املوافق ٢٠١١/٣/٢١، منازل العديد من النشطاء 
السياسيني واحلقوقيني. وسجلت مداخل الكثري من القرى يف شارع البديع والسنابس 
والديه وجدحفص وسرتة وكرباباد مصادمات بني متظاهرين وقوات مكافحة الشغب 
املدعومة بقوات من اجليش، كام شهدت مداخل القرى مواجهات عنيفة استخدمت 
فيها قوات مكافحة الشغب القنابل الصوتية والغازات املسيلة للدموع وطلقات الشوزن 
لتفريق املتظاهرين، فيام تواردت أنباء من عدة مناطق عن استخدام الرصاص احلي؛ ومثة 
شهادات مروعة عام حدث يف شهري مارس وإبريل. فقد حدث ما يشبه املكارثية 
أو  قريب  من  شارك  من  كل  تتبع  عىل  األمنية  السلطات  أقدمت  حيث   ،البحرينية
بعيد يف الفعاليات التي حدثت يف دوار اللؤلؤة بتعريضه للتنكيل والسجن والتعذيب 
والتحقيق، كام مت فصل أكثر من ٤٦٠٠ من أعامهلم، ومت التحقيق مع املوظفني وإهانتهم 
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يف خمتلف الوزارات والرشكات واملصانع واملكاتب؛ وهناك عدة تسجيالت صوتية 
عىل  العاملني  بني  وفصلوا   دخلوا  والداخلية،  اجليش  قوات  من  لعسكريني  وضوئية 
قاعدة من شارك ومن مل يشارك يف حتركات اللؤلؤة، وكان التمييز بني هؤالء وأولئك 

يتم بناء عىل النظر يف املالمح واألسامء.  
بدأت محالت التنكيل مبن شارك يف االحتجاجات، ومت التنكيل هبم، وسقط عدد 
من الشهداء، يف السجن، وأثناء املسريات برصاص الشوزن املحرم دولًيا، كام سقطت 
أعداد بسبب االختناق بغاز مسيل الدموع. وكان ملاكينة اإلعالم الرسمي، وخاصة 
الكراهية،  روح  وبث  الطائفية  األحقاد  إذكاء  يف  واألكرب  األول  الدور  التلفزيون، 
فكانت االهتامات تلصق عىل صور من شارك يف املسريات، وتعلن يف برامج تلفزيونية 
عىل املأل، ويتم وصفهم باخلونة واملتآمرين واالنقالبيني وأهنم ال يستحقون العمل يف 
الدولة. وحدث ما سمي بحرب التجويع، حيث فصل اآلالف من األطباء واملدرسني 
واملهندسني واألكادمييني واملوسيقيني واملمثلني والرسامني. وكان القتل خارج القانون 

وخارج االعتقال هو األخطر. 

الحوار  مؤتمر  عليه  أطلق  ما  وبدء  الطوارئ  حالة  رفع 
 الوطني

ظهر امللك عىل شاشة التلفاز يوم االثنني، املوافق ٢٠١١/٥/٩، معلًنا رفع حالة الطوارئ 
يف األول من يونيو، ويف يوم الثالثاء، املوافق ٢٠١١/٥/٣١، ظهر ثانية موجًها السلطتني 
ململكة  األمثل  الوضع  بشأن  الوطني  الّتوافق  حلوار  الدعوة  إىل  والترشيعية  التنفيذية 
ومن  والشامل  اجلاد  احلوار  هلذا  للتحضري  الالزمة  اإلجراءات  مجيع  واختاذ  البحرين، 
يف  واملؤمل  الوطني.  التوافق  حلوار  سيعقد  مؤمتًرا  هناك  أن  وبني  مسبقة،  رشوط  دون 
األمر أّنه حول اإلشكالية السياسية إىل مشكلة طائفية. وبناًءا عىل ذلك، مت دعوة مجيع 
هذا  وظل  الوطنية،  والشخصيات  السياسية،  واجلمعيات  املدين،  املجتمع  مؤسسات 
احلوار قائًما ملدة شهر، انسحبت خالله مجعية الوفاق املعارضة من احلوار بعد قبوهلا 
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األويل باملشاركة، حيث وجدت أّن هذا احلوار صّمم لتمييع املطالب الشعبية األصلية 
التي كانت وراء األحداث، تلك املطالب املنادية بالدميقراطية والعدالة واملساواة. وقد ّمت 
التمييع أيضًا عن طريق حتجيم املعارضة، وتقليصها إىل مخسة مشاركني من بني ثالمثائة 
مشارك، وهذه النسبة بعيدة جًدا عن النسبة احلقيقية ملكونات الشعب، وهبذا ستكون 
مشاركتها يف هذا التهريج تنكًرا للتضحيات التي قّدمها الشعب دماًء وشهداء. وهكذا 

استمر حراك الشارع يف النضال ومل يتوقف.

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
لتقيص  مستقلة  جلنة  بتشكيل  محد  امللك  أمر   ،٢٠١١/٦/٣٠ املوافق  األربعاء،  يوم  يف 
احلقائق يف أحداث فرباير ومارس املاضيني، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عاملية 
احلكومة  يف  دور  هلم  ليس  ممن  اإلنسان،  حلقوق  الدويل  بالقانون  واسعة  دراية  وعىل 
وبعيدين عن املجال السيايس الداخيل. ويقال بأّن امللك اختذ قرار رفع حالة الطوارئ 
لوحده بعيًدا عن نصيحة الطاقم األمني املّرص بأن يطيل أمد الطوارئ حتى سبتمرب. 
وثار جدل كبري حول مصداقية اهليئة البحرينية املستقلة التي ترأسها أستاذ القانون الدويل 
وحقوق اإلنسان السيد حممد رشيف بسيوين والتي جاءت كبديل عن جلنة خاصة قرر 
جملس حقوق اإلنسان تشكيلها كانت ستتخذ موقفا صارًما جتاه النظام وجترم كل من 
سامهوا يف انتهاكات حقوق اإلنسان وقد تطال مسؤولني كبارًا يف السلطة التنفيذية٤١.

بتاريخ ٢٠١١/١١/٢٣، أعلنت جلنة تقيص احلقائق نتائج حتقيقاهتا ومنها ما يتعلق 
بالتعذيب وباالستخدام املفرط للقوة وبتجاوزات كبرية وصفها التقرير بأّنها ممنهجة، 
رميت عىل صغار املسئولني، مما أعطى السلطة الفرصة إلنقاذ الرؤوس الكبرية وتقدمي 
العقاب  من  ختليصهم  حماولة  مع  فداء،  ككبش  الصغار  واملسؤولني  الرشطة  بعض 
نفى  وقد  املتهمني.  هلؤالء  جرت  التي  املحاكامت  خالل  من  تبني  ما  وهو  وختفيفه؛ 
التقرير كل ما جاء به النظام حول املؤامرة اخلارجية والعاملة ألمريكا وإيران، وأوىص 

بإرجاع مجيع املوظفني الذين فصلوا من أعامهلم٤٢.
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أحداث الُقرى 
بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر االعتصام الرئييس يف البحرين – دوار اللؤلؤة، 
عاد املحتجون إىل اخلروج لالحتجاج من قراهم كام تعّودوا يف حراكهم السابق، ورّكز 
املحتجون عىل القرى التي هلا موقع مهم كقريتي الدير وسامهيج (ومها قريتان جماورتان 
ملطار البحرين الدويل) وقرى السنابس، وكرباباد والديه (وهذه املناطق متامخة للعاصمة 
ويكثر فيها السياح) وشبه جزيرة سرتة (وهذه يوجد هبا مصانع ومصايف النفط)، كام 
شهدت أغلب ُقرى البحرين احتجاجات يومية كانت تقمع من قبل قوات األمن. يف 
البداية كانت تلك االحتجاجات مقترصة عىل املسريات السلمية واملواجهة العنيفة من قبل 
قوات مكافحة الشغب، مث ال تلبث أن تتطور بعد ذلك. وقد أدت هذه املواجهات إىل 
وقوع قتىل وإصابة اآلالف بجروح، مما زاد من تعقيد الوضع يف البحرين بدرجة أكرب٤٣.

وثيقة المنامة
نظر  يف  للشعب  منصفة  اعُتربت  توصيات  من  بسيوين  تقرير  به  جاء  مما  الرغم  عىل 
الكثريين، إال أهنا مل تنفذ يف الغالب، وظلت يف معظمها معّطلة، وظّل حراك الشارع 
مستمًرا، وكثًريا ما يواجه بوابل من مسيالت الدموع وسالح الشوزن، فيام املاكينة 
حالة  بإعالن  أشبه  البحرين  يف  حيدث  فام  الطائفية؛  تعميق  متارس  الرسمية  اإلعالمية 
األحكام العرفية. وقد اعتربت املعارضة أن هناك حالة طوارئ غري معلنة، حيث ال 
زال النظام ماضيًا يف التصعيد مغلًقا باب حرية الرأي والتعبري بشكل هنائي؛ والدليل 
تصعيده للبطش والقمع واالعتقاالت واملدامهات واستمرار املحاكامت الصورية واهلزلية 
للمواطنني عىل خلفية تعبريهم عن رأهيم. فغياب العدالة بلغ من الوضوح ما ال ميكن 
جتميله عرب كافة رشكات العالقات العامة التي ُينفق املال العام هلا وتستنزف خريات 
التي  السندات  عرب  فواتريها  لسداد  تقرتض  ألن  احلكومة  وتضطر  أجلها،  من  البالد 
تطرحها؛ وكل ذلك من أجل التغطية والتعمية عىل مطالب شعب عادلة يف احلصول 
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عىل احلرية والكرامة والتحول نحو الدميقراطية. 
لذا أطلقت مخس مجعيات سياسية معارضة هي: الوفاق، ووعد، والتجمع القومي، 
والتجمع الوطني، واإلخاء الوطني، وثيقة املنامة حتت عنوان : طريق البحرين إىل احلرية 
والدميقراطية، وجددت اجلمعيات اخلمس يف الوثيقة التي أعلنت عنها يف مؤمتر صحايف 
السابقة  مطالبها   وعد مجعية  مقر  يف   ،٢٠١١/١٢/١٢ املوافق  األربعاء،  يوم  عقدته 
واملتمثلة يف حكومة منتخبة متثل اإلرادة الشعبية، ونظام انتخايب عادل يتضمن دوائر 
انتخابية عادلة حتقق املساواة بني املواطنني وفق مبدأ صوت واحد لكل مواطن، وسلطة 
ترشيعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة تتمتع بكامل الصالحيات الترشيعية والرقابية 
اجلمعيات  تلك  وشددت  مستقلة.  موثوقة  قضائية  سلطة  وقيام  والسياسية،  واملالية 
عىل رضورة أن يكون األمن للجميع عرب اشرتاك مجيع مكونات املجتمع البحريني يف 
تشكيل األجهزة األمنية والعسكرية املختلفة. إن الطريق الوحيد إلخراج البحرين من 
حمنته، هو طريق احلل السيايس الذي يستجيب ملطالب الشعب يف دميقراطية عادلة، 
واحلق يف العيش بحرية وعزة وكرامة، ووجود مرشوع وطني حيقق املصاحلة الوطنية، 

وإطالق رساح كل املعتقلني السياسيني وسجناء الرأي.
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 في الجذور االجتماعية والثقافية
للفاشية السورية

ياسين الحاج صالح*

تشّكل سوريا حالة استثنائية بني الثورات العربية. 
فالثورة التي بدأت يف مارس ٢٠١١ سلميًة واعتمدت التظاهر واالعتصامات أسلوبًا 
رئيسيًا لكرس حالة الطوارئ السائدة يف البالد منذ العام ١٩٦٣ وللمناداة بإهناء حكم آل 
األسد القائم منذ العام ١٩٧٠، حتّولت إبتداًء من سبتمرب ٢٠١١ اىل الكفاح املسّلح حلامية 

نفسها بداية مث ملحاولة إسقاط واحد من أكثر األنظمة العربية استبدادًا وقمعًا دموّيًا. 
داخلية  عوامل  نتيجة  السورية،  للثورة  املرافق  امليدانية  األوضاع  تطّور  ترافق  وقد 
وخارجية، اىل رصاع عسكري مفتوح تداخلت فيه عوامل مذهبية بأخرى مناطقية، 
وحماور  سياساهتا  وختّص  ختّصها  حلسابات  فيه  التدّخل  اىل  عّدة  دول  وعمدت 

االستقطاب يف منطقة الرشق األوسط.
عىل أن املسؤولية يف ما وصلت إليه األوضاع يف سوريا اليوم تقع عىل عاتق النظام 
الذي مل يتوّرع يف حربه ضد الثورة عن استخدام الطريان والصواريخ الباليستية والغازات 
السامة، إضافة اىل تنفيذه مذابح ألوف السوريني والسوريات من األعامر مجيعها عىل 

كاتب وباحث – سوريا  *
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نحو مل تشهده منطقة الرشق األوسط إال نادرًا من قبل. وال ميكن فهم مهجية النظام 
وتوّحشه يف التعامل مع املجتمع السوري من دون حتليل جذور العنف السيايس الذي 

يعتمده فلسفة حكم منذ يوم قيامه.
يف الدراسة التالية، يقّدم الكاتب السوري ياسني احلاج صالح قراءة معّمقة يف ما يسّميه 
السورّيني  من  جزء   بامللموس اكتشفها  التي  تلك  وهي   ،السورية الفاشية  جذور 
حاالت القتل اجلامعي  السوري عند ظهور أوىل  الشأن  مراقبي  ومعهم عدد كبري من 
والتعذيب التي مارسها عنارص املخابرات وميليشيات الشّبيحة املرتبطة هبم منذ األيام 
األوىل للثورة، والتي تصاعدت مع الوقت لتصبح محالت ذبح وإعدام لسّكان قرى 

وأحياء سكنية بأكملها.
 كلمن وقد سمح لنا الكاتب مشكورًا بإعادة نرش نّصه هذا الذي سبق ونرشته جمّلة
الثقافية الفصلية يف عددها السابع الصادر يف بريوت صيف ٢٠١٢، ومل نعّدل يف متنه 
يرّجح  والتي  اليوم،  وتاريخ  النص  نرش  تاريخ  بني  تغّيرت  التي  الضحايا  أرقام  سوى 

لألسف أن تكون قد تغّيرت أيضًا حلظة بدء توزيع هذا الكتاب.
  

إلى ذكرى حمزة الخطيب
سيلزم يوما القيام بتقّص تفصييل واسع للجذور االجتامعية والثقافية للعنف الفايش الذي 
ميارسه نظام بشار األسد يف املدن والبلدات والقرى السورية، وقد أوقع حتى اليوم نحو 
٨٠ ألفًا من عامة السوريني وفقرائهم وأشجع مكافحيهم، وأحلق دمارًا هائًال بعرشات 
املدن والبلدات، وتسبب بالنزوح الداخيل ملا يزيد عىل ثالثة ماليني من البرش، وبلجوء 
إىل البلدان املجاورة فاق املليون. واقرتنت الوحشية بكراهية فظة للثائرين وبيئاهتم مل حتاول 

إخفاء نفسها.
ينظر هذا النص يف ثالثة تكوينات اجتامعية وثقافية ميكن أن تكون غّذت هذا العنف 
املهول، أو سوغته أو جعلته مرغوبا، وهي العروبة املطلقة أو الصيغة البعثية من القومية 
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العربية، مث الطائفية وما يتصل هبا من تشكيالت اجتامعية وسياسية وإيديولوجية، مث 
األسدي، مث شغلت  اجلديدة، وهي الطبقة التي تكونت يف كنف النظام  الربجوازية 

موقعًا مسيطرًا، سياسيًا وإيديولوجيًا، يف عهد األسد االبن.
ويتطلع النص إىل فتح نقاش يف هذا الشأن. السوريون فكروا قليال جدا يف بلدهم، 

ومّثلوه معرفيا أقل حتى مما مّثلوه سياسيًا.
وقبل تناوٍل جممل للجذور املذكورة نوضح أن املقصود بالفاشية هنا هو العدوان 
العنيف عىل العامة واسرتخاص حياهتم وحريتهم وكرامتهم، واستخدام منهج احلمالت 
التأديبية يف التعامل مع احتجاجاهتم، مبا يف ذلك القصف اجلامعي لبلداهتم وأحيائهم 
وقراهم، وذلك عىل يد طغمة حكم ثرية ومتمتعة باحلصانة، وبذرائع حتيل إىل األمة 
والوطن وأمن الوطن. لن نجد هنا فكرًا فاشيًا نسقيًا أو تنظيامت اجتامعية فاشية، فقط 
مزيج من عنف منفلت ال ضوابط له وفكر يشبه اهلراوات يسكت عىل العنف يف 

أحسن األحوال، ويسوغه ويدعو إليه يف أسوئها.
القومية املطلقة وعاملها الفكري

يتمثل أول جذور الفاشية السورية يف الصيغة البعثية للقومية العربية، أو ما نسميه 
عقيدة العروبة املطلقة.

تقيض هذه العقيدة بأن سورياقطر عريب، ومثل ذلك البلدان العربية األخرى التي 
يشكل جمموعها الوطن العريب، وأن عروبة هذه األقطار ماهوية وثابتة ومستغرقة 
يف  (صادر  البعث  حزب  دستور  ديباجة  تقول  ودولة.  وأرضًا  سكانًا  جلميعها،  كليًا 
نيسان ١٩٤٧): الوطن العريب وحدة سياسية اقتصادية ال تتجزأ وال ميكن ألي قطر 
من األقطار العربية أن يستكمل رشوط حياته منعزال عن اآلخر. وتضيف: األمة 
العربية وحدة ثقافية، ومجيع الفوارق القائمة بني أبنائها عرضية زائفة تزول مجيعها بيقظة 

.[الوجدان العريب
ليست هذه عروبة تارخيية أو تعاقدية، وسوريا ليست بلدًا عربيًا ألسباب تارخيية 
ميكن توضيحها، آلت عرب القرون إىل أن تكون أكثرية سكاهنا عربًا ولغتها عربية. ال، 
املاهية العربية لسورية تقيض أن يكون سكاهنا كلهم عربًا سوريني، عىل ما يوصف 
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كل يشء سوري فعال (اجليش العريب السوري، التلفزيون العريب السوري، النشيد العريب 
السوري، املواطن العريب السوري...). من ليسوا كذلك إما جيري تعريبهم، أو إجالؤهم 
عن البلد عىل ما كان قىض دستور حزب البعث يف مادته احلادية عرشة: جيىل عن الوطن 
العريب كل من دعا أو انضم إىل تكتل عنرصي، وكل من هاجر إىل الوطن العريب لغاية 
استعامرية. هذا التصور أسس لسياسة تذويب قومي، مل تنجح يف تذويب أحد، لكنها 
العام  املجال  الكيل من  إجالئهم  حمصلتها عىل  اقترصت  سوريا، وإن  الكرد يف  غّربت 
السوري، وليس من البلد ذاته. وهناك اليوم ما قد يتجاوز ربع مليون كردي حمرومني 
عىل  املطلقة  العروبة  ساعدت  واقع  وهو  السورية،  اجلنسية  من  قرن  نصف  نحو  منذ 
إضفاء الرشعية عليه وإضعاف حساسية عموم السوريني حياله. الكردي غري مرئي وغري 
مسموع يف سوريا، ومن املفهوم أن يثري هذا أشد سخط الكرد، وقد يأخذ شكل عداء 
للعرب، واألكيد أنه سيثري غري قليل من املشكالت السياسية والكيانية يف وقت قريب.

عىل أن الوظيفة األبرز للعروبة البعثية أو املطلقة يف سياقنا تتمثل يف فرض جمانسة 
سياسية وفكرية تامة يف الداخل السوري، تتطلع إىل التطابق التام بني السوريني كلهم 
وحزب البعث بوصفه حقيقتهم وحامل رسالتهم اخلالدة كعرب. وهنا أصل التكتم 
الشديد يف سوريا عىل التاميزات الدينية واملذهبية واجلهوية، وحتى عىل اختالفات الرأي 
التحكم  عىل  النظام  يعمل  الذي  العام  املجال  إىل  الولوج  من  ممنوعة  كلها  والتفكري. 
الكامل به. ويف الوقت نفسه تنصب هذه العروبة املطلقة حواجز عالية جدا بني السوريني 
واخلارج. حدود الوطن العريب طبيعية، فهو هذه البقعة من األرض التي تسكنها 
األمة العربية، والتي متتد ما بني جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البرصة والبحر 
 ،العريب وجبال احلبشة والصحراء الكربى واملحيط األطليس والبحر األبيض املتوسط
حسب املادة السابعة من دستور حزب البعث. لقد تشاطرت الطبيعة والثقافة فصل 
العرب عن غريهم. احلدود بني البلدان العربية، باملقابل، مصطنعة، أقامها االستعامر، 

وأقام عليها من حيرسها من عمالئه من بني جلدتنا.
متصور،  غري  أخرى  ولغات  ثقافات  وجود  لغتهم،  مثل  واحدة  العرب  وثقافة 
ووجود هلجات عربية متنوعة، ال يسُهل التفاهم بينها دوما واقعة حمرجة جيري التكّتم 
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األمر  يكون  ال  حني  واحدة.  وأشواقهم  وتطلعاهتم  العرب  ومطامح  عموما.  عليها 
كذلك فألن الوجدان العريب مل يستيقظ بقدر ما جيب.

واالنفصال الطبيعي والثقايف للعرب عن العامل يؤسس لنظرة مرتابة باخلارج الدويل، 
الغريب بخاصة، لكن أيضا دول اجلوار غري العربية، وتلحقها أكثر الدول العربية باعتبار 
حكوماهتا متآمرة أو خائنة. نظرية املؤامرة شائعة يف كل مكان، لكنها يف سوريا ركن 

جوهري لعقيدة النظام السياسية ونظرته إىل العامل.
تركيب هذه العقيدة موجه نحو حظر االنشقاق الداخيل وجترميه من جهة، ونحو 

عزل السوريني يف الداخل عن اخلارج العدواين واملتآمر من جهة ثانية.
والشبهات،  للريبة  مثريًا  سوريا  يف  بأجانب  االختالط  كان  لطاملا  وبالفعل 
أمرًا  ليس  سفر  جواز  عىل  واحلصول  ثقايف.  تلوث  منبع  أو  جواسيس،  إما  فهم 
املعارضني  بخصوص  الصعوبة  بالغا  معا  ومها  أجنبية،  لبلدان  السفر  ومثله  روتينيًا، 
مميز  مفسدة،  عدوى  ضد  ونقاء  طهر  نازع  هذه  العزل  سياسة  حيرك  السياسيني. 

للفاشية يف كل مكان.
مؤسسة  يف  العملية  ترمجته  فيجد  الداخيل  والفكري  السيايس  االنشقاق  جترمي  أما 
احلكم  عقود  يف  هبا  وتكفل  البعثي،  احلكم  بداية  منذ  نشطة  كانت  سيايس  اعتقال 
األسدي ُمرّكب أمني ُمكون من أجهزة أمنية كثرية غري متاميزة الصالحيات، لكنها 
تشرتك يف الوحشية. وقد يكون فرع فلسطني يف دمشق رمزا هلا، لكونه، وعرب اسمه 
بالذات، اجلرس الذي يربط بني العقيدة القومية يف صيغتها املطلقة وبني التعامل الوحيش 
أجل  من  أصًال  تشّكل  العسكري  األمن  جلهاز  التابع  الفرع  الداخيل.  االنشقاق  مع 
مالحقة جواسيس إرسائيل املحتملني. لكن التطابق بني النظام والوطنية سّهل تضييق 
الشقة بني النشاط املعارض وبني التعامل مع العدو. فسوريا يف حالة حرب، تعريفًا 
ودومًا، مع العدو الصهيوين وفق العقيدة القومية املطلقة، وكل معارضة داخلية هي 
إضعاف للوطن أو تواطؤ مع العدو موجب ألشد العقاب. وما تعرض له ألوف املعتقلني 
السياسيني، وبينهم فلسطينيون كثريون، يف هذا املكان يسّوغ اعتبار فرع فلسطني أحد 

رموز الفاشية يف سوريا.
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أسست عقيدة القومية املطلقة للتخوين، أي طرد املعارضني السياسيني من الوطنية، 
دفاعي،  وضع  يف  تضعهم  وهي  عنهم.  واالجتامعية  والسياسية  القانونية  احلامية  ورفع 
يضطرون إىل تربير أنفسهم ودفع التهمة عنهم، أو االنضواء حتت مظلة هذه العقيدة، 

األمر الذي حيكم بالتهافت عىل اعرتاضهم السيايس.
ومن املؤسف أنه قلام مىض معارضون ومثقفون سوريون، وهم الضحايا األولون 
هلذه العقيدة، إىل حد نقد األسس العقدية للتخوين يف اإليديولوجية البعثية والوطنية 
املطلقة التي بنيت عليها. وال نتصور نقدا مستحقا السمه ال ُيظِهر أن جمتمعاتنا مرّكبة، 
وأن صفتها العربية تارخيية ومتغرية األوجه من جهة، وأننا مندرجون يف العامل ال تفصلنا 
األفراد  حقوق  من  ُيعيل  نقٌد  ثانية،  جهة  من   طبيعية حدود  أو  صينية  أسوار  عنه 
التارخيي  الوجود  ومن  سورية،  أم  كانت  عربية  واألمة،  الدولة  مقابل  يف  واجلامعات 

العياين ملجتمعاتنا عىل حساب أية ماهية مفرتضة هلا.
ويف مفعوهلا العام، الفكري والسيايس، عملت العقيدة البعثية عىل نرش حالة من 
مبا  االهتام،  إىل  سهل  وجلوء  منترش،  ارتياب  جنون  السوري،  املجتمع  يف  البارانويا 
جيعل النقاش والثقة بني الناس متعذرين. اخلارج رشير، وعلينا أن ننعزل عنه، ال 
أن نشبهه ونتشبه به أو نتعمل منه. وهذا يقلل من شأن ما يتمتع به اخلارج، واملقصود 
عموما الغرب، من حريات وتقدم، ويساعد يف تطبيع األوضاع القائمة يف البلد. وال 
وحتديدا  خارجي،  ثقايف  غزو  عىل  أو  مستوردة  نظريات  عىل  الكالم  جيري  أن  يندر 
وللفاشية  املطلقة،  للقومية  مميز  الثقايف  التلوث  ومقاومة  الطهر  نازع  الغرب.  جهة  من 
كنهج سيايس. وذو داللة أن سرية الغزو الفكري والثقايف انترشت يف سوريا يف مطلع 
التسعينات، بالتزامن مع ثالثة أشياء: موجة دميقراطية يف أوروبا الرشقية بفعل هتاوي 
املطلقة (إىل  العروبة  عقيدة  تنتهك  إرسائيل  مع  سالم  ومفاوضات  الرشقي،  املعسكر 
جانب الغزو الثقايف، شاع حينها الكالم عىل مناهضة التطبيع)، وبداية ظهور اإلعالم 
يف  رضوري  الثقايف  الغزو  ضد  التطعيم  للدولة.  اإلعالمية  السيادة  وانكسار  الفضائي 
مواجهة تراجع قيمة العقيدة الرسمية واالنفتاح االضطراري عىل العامل، واحتامل خسارة 

النظام ذريعته الرئيسية للتحكم بالسوريني، أعني املواجهة مع العدو املحتل.
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الفكر  من  رفدا  والسبعينات  الستينات  يف  تلّقت  املطلقة  القومية  العقيدة  وكانت 
مبتذل  عداء  إىل  ارتّدت  ما  وغالبًا  الغربية،  االمربيالية  مواجهة  يف  وهنجه  الشيوعي 
للغرب. الغرب إما عدواين يتعني االحتامء منه، أو منحّل ال بد من جتنب عدواه. مث 
تلّقت تلك العقيدة رفدًا إضافيًا من صعود احلركات اإلسالمية، إن عرب العداء السيايس 
عىل  الرشعية  من  قدرا  تضفي  التي  اخلصوصية  عقيدة  عرب  أو  أيضًا،  للغرب  والثقايف 
االكتفاء  نزعة  يف  الغرب.  من  التعمل  إىل  احلاجة  من  بدورها  وتقلل  القائمة،  أوضاعنا 
اإلسالمية ما يؤسس للعزل السيايس والثقايف للمحكومني، وما هو مهيأ للتحول إىل 

فاشية رصحية عند تيارات السلفية اجلهادية.
عثرت القومية املطلقة عىل سند واقعي لتطلعها إىل املجانسة الداخلية واالنعزال عن 
الغربية  املحاباة  ومن  العريب،  املرشق  يف  العدواين  اإلرسائييل  الكيان  إنشاء  يف  اخلارج 
والفائقة  والصلفة  القوية  إرسائيل  سّهلت  لقد  الكيان.  هلذا  كليًا  العادلة  وغري  الشاذة 
التسلح واملمنوحة حصانة متطرفة من أقوياء العامل، والقائمة فوق ذلك عىل أسس دينية، 
التغيري  مسألة  حد  أقىص  إىل  وعّقدت  بلداننا،  يف  العامة  واحلياة  التفكري  عسكرة  من 
السيايس والثقايف يف جمتمعاتنا. وإذا كان صحيحًا بال ريب أن النظام البعثي واألسدي 
توسل قضية فلسطني أداتيًا، فقد وفرت فلسطني سندا واقعيًا الدعاءاته. وهي تقلل 
من الثقة بالغرب وتنظيامته، وتقّوي الدعوى االنعزالية عنه، وتتوافق مع تكوين بارانوئي 
للسياسة والثقافة. علام أن كل صيغ العداء للغرب احلديث الدميقراطي الليربايل العلامين 
دوما  رجعية  السيايس  للغرب  (التبعية  الشيوعية  فيها  مبا  حتررية،  وغري  رجعية  صيغ 

بدورها).
مل تعد عقيدة العروبة املطلقة البعثية إيديولوجية عمل منذ زمن طويل، منذ السبعينات 
عىل األقل. لكنها مستمرة الفاعلية عرب حتوير بنيوي ووظيفي أجري عليه لتسّوغ هياكل 
االرتياب  مناخات  نرش  يف  وتستمر  للحاكمني،  املطلق  األمن  عىل  القائمة  السلطة 

والتخوين.
وبفعل جتريدها الشديد وانفصاهلا عن أي واقع فعيل وجتّمدها الفكري عىل ما كان 
يف األصل إنشاًء بالغيًا فقريًا، مع بقاء حمتواها الشعوري البارانوئي، آل األمر بالعقيدة 
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البعثية إىل التمركز كليًا حول شخص احلاكم، حافظ األسد يف سوريا وصدام حسني 
يف العراق. وما كان ينسب لألمة العربية الواحدة من أجماد يوجد يف شكل مكثف يف 
يف  للحزب  العامني  األمينني  الرجلني،  يف  صورة  أمت  عىل  حمقق  وهذا  البعث،  حزب 
بلدهيام. مها حارسان للطهر الوطني، وحائالن دون العدوى الغريبة واألجنبية. وملا كان 
احلزب واحدًا تعريفًا، عىل نحو ما هي األمة العربية واحدة، لزم أن يكون له أمني عام 

واحد. لذلك كان كل من األمينني العامني خائنًا يف عني نظام اآلخر.
وآل األمر بالثورية البعثية (أو االنقالبية بلغة دستور احلزب) إىل حكم سلطاين 
ساليل يدفع السوريون اليوم أكالفه اهلائلة، وسبق للعراق أن دفع أكالفا هائلة بدوره 

للتخلص من طاغية كان يعتزم هو اآلخر توريث احلكم يف أرسته.
ليس هذا التحول السلطاين مستغربا. نزعة التجانس اخلاصة بالقومية املطلقة تؤول 
 .سيد الوطن ،باألمة نسقيا إىل رابطة عضوانية، أرسة كبرية، يسودها أب عظيم
وحني نكون كلنا إخوة مثل بعضنا، فإننا نقبل االختصار يف القائد ،عظيم هذه 
األمة. وحدتنا تتمثل يف الوقوف خلف قيادته احلكيمة صفًا واحدًا، عىل ما يقيض 
التعريف املعياري للوحدة الوطنية يف سوريا أيام حافظ األسد. وكان يتواتر أن توصف 
هذه الوحدة الوطنية بأهنا صوفية، يفنى الشعب فيها يف حب القائد. حيصل أن ال 
يفنى بعضنا، هؤالء خونة أو متآمرون أو حاقدون أو مغرر هبم. معاقبتهم أو إفناؤهم 

واجب.
واخلالصة العامة أن العروبة املطلقة والتخوين املؤسس عليها، وعقيدة املؤامرة، جتّرم 
االنشقاق واملعارضة، وبالطبع االحتجاج والثورة، وتبيح سحقها بضمري مرتاح. وقد 

ظلت هلا البنية نفسها بعد جتسد العروبة املطلقة يف شخص حافظ األسد يف سوريا.
ورغم أن العروبة املطلقة ليست عقيدة عهد بّشار األسد، إال أن القالب الذهني 
بعض  التخوين...).  اخلارجية،  املؤامرة  الداخيل،  (التجانس  فعاال  بقي  هبا  اخلاص 
ومذهبية  دينية  أقليات  أوساط  من  املنحدرة  اجلديدة،  الربجوازية  نسميه  ما  قطاعات 
بخاصة، منحازة إىل السورية املطلقة التي هي عروبة مطلقة مصغرة، تقوم عىل الوطن 

السوري بدل الوطن العريب.
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باسم  العرب  هياجم  حمددًا.  إيديولوجيًا  وجهًا  النظام  يعرض  ال  الثورة  مواجهة  يف 
العروبة، لكن غري قليل من طبقته الوسطى سوري مطلق وعىل عداء للعروبة. وحيصل 
أن يشتم العرب والعروبة معا يف وسائل إعالمه. وبدل التقدم واالشرتاكية يف مواجهة 
اإلسالميني يف مطلع الثامنينات، جيري الكالم اليوم أكثر عىل االستقرار واألمان، وهي 

قيم تعيل من شأهنا طبقة جنت ثروهتا ومكانتها من ارتباطها بالنظام.
يلزم التوضيح، يف ختام هذه الفقرة، أن العروبة املطلقة تشّكل خاص للنزعة القومية 
العربية، وكموهنا يف أساس الفاشية السورية ال يطال يف حاٍل العرب كجامعة برشية، 
هذا  سياسية.  كدعوة  العربية  القومية  حتى  وال  وإنسانية،  ثقافية  كرابطة  العروبة  وال 
بقدر  املطلقة  السورية  إطار  يف  ممكن  وهو  قومي.  إطار  أي  يف  ممكن  الفايش  التشكل 

إمكانه يف إطار العروبة املطلقة.

الطائفية وبناء الكراهية
ما هو مهم يف هذا الشأن ليس األطر االجتامعية املوروثة من ماض يقدر مبئات السنني 
أو أكثر، ففي الشأن الطائفي سوريا ليست خمتلفة عن غريها من بلدان العامل، رمبا إال 
كميًا. اليشء املهم هو باألحرى نوعية التنظيامت السياسية والقانونية القائمة يف البلد، 
ومدى ما تتيحه من حتييد هذه التاميزات املوروثة أو تغذيتها وتعزيزها، أو رمبا زّجها 
يف مواجهة بعضها. قد تستنفر عنارص من املايض لبناء اهلويات األهلية وتصليبها، لكن 
املواجهة بينها تستمد طاقتها من سياسة احلارض ومن استقطابات ونزاعات راهنة، ال 

عالقة هلا مبرياث املايض وقصصه.
يبدو  نظامه.  أمن  يف  األهليني  موثوقيه  عىل  بواكريه  منذ  األسدي  العهد  اعتمد 
عسكري،  بانقالب  السلطة  عىل  استيالئه  من  جدا  مبكر  وقت  منذ  أوىل  الرجل  أن 
أمهية قصوى لدوام حكمه يف بلد كان اشتهر بتقلب حياته السياسية وكثرة انقالباته 
العسكرية. ولعله كان واضحا له أن التحدي الكبري يف سوريا ال يتمثل يف الوصول إىل 
السلطة، وقد وصل إليها كام وصل قبله كثريون دومنا صعوبة خاصة، بل يف االحتفاظ 
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هبا. ومصدر القلق األول يف هذا الشأن هو تسييس اجليش، وكان عزله حتى قبل 
عسكرية  وحدات  أنشأ  كام  البعثيون؛  رفاقه  وأوهلم  السياسيني،  تأثريات  عن  انقالبه 
مستقلة، رّأس عىل أكثرها أقاربه وأهل ثقته األهليني، وكان واضحا أهنا معنية بالدفاع 
عن النظام. ومع الوقت جرى تفخيخ اجليش أمنيا وطائفيا بالكامل، بحيث إذا كان 
قائد وحدة عسكرية ما من الطائفة س فإن نائبه يكون من الطائفة ع وضابط 
أمن الوحدة من الطائفة ص. والصيغ املتنوعة هلذا الرتكيب الثالثي روعيت دوما، 
والغرض منها كفالة انعدام الثقة ضمن الوحدة املعنية بحيث يتعذر أن تترصف بصورة 

موحدة.
جايل  وقد  املعارضة،  السياسية  والتنظيامت  القوى  فهو  اآلخر  القلق  مصدر  أما 
يف  توسع  أن  فكان  والستينات،  اخلمسينات  يف  واصطخاهبا  منازعاهتا  األسد  حافظ 
جرى  ولقد  وموثوقيه.  حماسيبه  أيضا  رأسها  عىل  وثبت  األمنية،  باألجهزة  االهتامم 
الوظيفة  تضخم  مع  والوشاة،  باملخربين  ككل،  واملجتمع  أيضا،  األحزاب  تفخيخ 
األمنية حلزب البعث الذي شكل جسام متامديا خيرتق املجتمع السوري كله، وكذلك 
وزعت مقار أمنية يف األحياء واملناطق، فضال عن خلية أمنية يف كل جامعة وإدارة 

حكومية ومنشأة اقتصادية حكومية.
وأول أهل الثقة مجيعًا األرسة األسدية. كان رفعت األسد هو قائد رسايا الدفاع، 
التشكيل العسكري النخبوي األفضل تسليحًا يف اجليش السوري، واملكون أساسًا من 

علويي املولد. وكان عدنان خملوف، ابن عم زوجته، قائد احلرس اجلمهوري.
املنبع  هو  احلديث،  السوري  الكيان  تاريخ  يف  املسبوق  غري  املبكر،  التكوين  هذا 
األول للتوترات الطائفية يف جمتمع كان سائرًا قبل األسد وقبل احلكم البعثي نحو تقلص 

الفوارق االجتامعية الثقافية، ال نحو اتساعها.
املستقل  والثقايف  السيايس  والنشاط  القانون  حكم  يكون  أن  متوقعا  إال  وليس 
واحلريات األكادميية مرتاجعة يف مثل هذه الظروف. مرتاجعة عن سوريا قبل احلكم 
وحدها  معارصة.  وطنية  دولة  يف  احلال  يكون  أن  يفرتض  وعام  واألسدي،  البعثي 
اإليديولوجية القومية املجردة، ومبدأ الوحدة الوطنية (سبق أن أوردنا تعريفها القيايس: 
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 ،(الوقوف صفا واحدا خلف القيادة التارخيية احلكيمة للسيد الرئيس حافظ األسد
كانا يسدالن ستارًا كثيفًا من البالغة عىل وقائع الطائفية، وحجابًا سميكًا من التحرمي 

يف وجه أي تناول هلا.
وحده شخص الرئيس املقدس كان يشكل مركزا للوالء السيايس وركيزة للتامهي 
العام. العروبة مل تكن ركيزة. ومبا أن العروبة أضحت حزبًا سياسيًا، البعث، فقد كان 

حمتًام أن تتدهور كهوية جامعة، مبا يف ذلك بني العرب من السوريني.
يفيد التوضيح هنا أن نظام حافظ األسد، وإن حافظ عىل عقيدة العروبة املطلقة، 
فقد كانت سياسته براغامتية بقدر ال بأس به حيال الكرد. كانت سياسة تأليف قلوب 
مثمرة عموما. لكن هذه السياسة جاءت يف سياق نظرة النظام املرتابة إىل عرب منطقة 
اجلزيرة باعتبارهم موالني للحكم العراقي السابق. كانت مهارة استثنائية أن مجع النظام بني 
استقطاب الكرد سياسيًا، واملثابرة عىل إنكار وجودهم كقوم وثقافة. يف األمر تفاصيل 
كثرية، ما هيمنا منها أن سياسة النظام اعتمدت دومًا عىل تأليب قطاعات من السكان 

ضد بعض، أو استغالل أية متايزات موروثة واللعب هبا لتفريق صفوف املحكومني.
االندماج  ومنها  األخرى،  األشياء  كل  أن  قضت  الدوام،  العليا،  النظام  أولوية 
الوطني، واستعادة األرض املحتلة والتقدم االجتامعي وتطور التعليم والنظم القضائية 
العادلة، ستشغل موقعا أدنى، وتكون قابلة للتضحية هبا، إن تعارضت مع تلك األولوية 

العليا. وهو ما جرى فعًال ودومًا.
الثابت املستمر كان التجميد السيايس القرسي، وتعطيل احلركة السياسية واالجتامعية 
للنخب، وحرص السلطة العليا يف يد الرئيس ورجاله. تعطيل احلركية السياسية، حتى 
بدون استخدام أدوات طائفية، ميكن أن حيرض تنشيط الروابط الطائفية وتسييسها، 
فكيف إذا استخدمت أصال أدوات طائفية يف التجميد؟ وكيف إذا كان رجال النظام 
يقولون رصاحة لدروز أو مسيحيني إننا نحميكم من اعتداءات السنيني املتعصبني٢؟

طال األمر عقودًا، وبفعله آل األمر إىل أزمة ثقة وطنية متعددة املستويات، بحيث 
إال  يثقون  وال  بعضهم،  من  اخلوف  أو  ببعضهم  االرتياب  مشاعر  السوريون  يتبادل 
مبجموعاهتم األهلية وال يأمنون إال لذوي قرباهم. نطاق الثقة األضيق هو األرسة، 
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الكالم نفسه بني مسلمني بوجود  الطائفة. فقلام يقال  واألوسع هو اجلامعة اإلثنية أو 
مسيحي أو العكس، وال بني سنيني بحضور علوي أو العكس، أو بني أكراد بوجود 
األكثر  األوساط  ويف  كثريون،  سوريون  يعرفها  حية  خربة  هذه  العكس.  أو  عريب 
اختالطًا بالذات. الشعب السوري ليس نطاق ثقة عامة. هذا يعادل القول إن الشعب 

السوري غري موجود.
وتطورت لدى اجلامعات كلها رسديات تفّوق ورسديات مظلومية، بسند حديث 
أو قدمي. اجلميع مظلومون يف عني أنفسهم عىل أيدي غريهم (النفس والغري معّرفان أهليا 
أو طائفيا)، ومتفوقون يف عني أنفسهم عىل غريهم. نحن األحسن أخالقًا أو األكثر 
حداثة أو عقالنية أو علامنية أو دينًا، ونحن األكثر تعرضًا لالضطهاد أو للتمييز أو لتهم 
حقرية أو لعدم االعرتاف بحقوقنا. هم باملقابل األكثر ختلفًا أو األقل دينًا أو األدنى 

أخالقًا أو األشد تعصبًا أو عدوانية أو أنانية.
طالبات إحدى املدارس العامة يف الالذقية ينحدرن من أرس مسلمة سنية وعلوية 
العلويات  والبنات  الساحقة  أكثريتهن  يف  حمجبات  السنيات  البنات  ومسيحية. 
واملسيحيات سافرات. تقول البنات السنيات عن زميالهتن العلويات واملسيحيات إهنن 
هذه   .متخلفات إهنن  عنهن  زميالهتن  تقول  فيام  جنسيا)،  (متحلالت   فلتانات
 ،الفلتانات مع املتخلفات األحكام تقّسي القلوب حيال بعضها، وتقلل تعاطف

والعكس، إن مل جتعل إيذاء بعضهن للبعض اآلخر أمرا مرغوبا.
وعىل مستوى املدرسة (وقد علمُت بالقصة من إحدى معلامهتا يف صيف ٢٠١٠)، 
كام عىل املستوى الوطني، ليس هناك أية جهود ملعاكسة هذه التنميطات اخلطرة، أو 

للرتبية عىل االحرتام بني املختلفني.
هذا ليس شأنًا اجتامعيًا ال عالقة له بالسياسة. وراءه ٤٠ عامًا من احلكم األسدي، 
وهو يستبطن أزمة الثقة الوطنية ورسديات املظلومية والتفوق املتداولة بني السوريني، 

وخلو العقيدة الوطنية الرسمية من أي مضمون حي.
بقيادة  الدفاع  برسايا  املرتبطات  املظليات  الشابات  من  جمموعة  اعتدت   ١٩٨١ يف 
رفعت األسد عىل نساء دمشقيات يف الشوارع ونزعن أغطية رؤوسهن، يف ترصف 
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النظام  بني  الرصاع  سياق  (يف  االجتامعية  لبيئتهن  سيايس  كره  فيه  اختلط  أنه  يبدو 
واإلخوان املسلمني حينها) واحتقار ثقايف لتخلفهن االجتامعي املفرتض. الطائفية ليست 

بعيدة عن كل هذا.
وحلساسية األمر حينها خرج حافظ األسد معتذرا عنه عىل التلفزيون، مطّيبًا خواطر 

.الشوام
اجتامعية  تعديل  آليات  غياب  ويف  الضيقة،  والتمثيالت  النمطية  الصور  وانتشار 
هذه  من  منحدرين  بني  والتعاطف  االشرتاك  فرص  من  يضعف  وسياسية،  وثقافية 
اجلامعات، وما يقلل من شأن حرية وحياة اآلخرين. ما داموا أرشارًا أو متخلفني أو 
متعصبني أو منحلني، فهل ينبغي الرتدد يف اضطهادهم أو يف قتلهم؟ هذه األحكام من 

اآلليات النفسية واخلطابية املمهدة للعنف اجلامعي واملجاز اجلامعية.
ومن هذه اآلليات أيضا إشاعة االعتقاد بأهنم سيقتلوننا إن مل نقتلهم. وهذا ختوف 
السند  أنه  يبدو  لكن  احلديث،  سوريا  تاريخ  يف  له  واقعيًا  أساس  وال  مستغربًا  يبدو 
األقىص للتامثل الطائفي والتمييز احلاسم بني هم ونحن. أو هو التأسيس األصلب 
لرضب من الطائفية املطلقة التي حتاكي العروبة البعثية املطلقة، وتتطلع إىل ما تطلعت 
إليه هذه: جتانس داخيل تام، ختارج تام مع الغري، وختوين االنشقاق. ليس أنسب من 

متخيل القتل عىل اهلوية يؤسس للطائفية املطلقة.
املنترشة،  البارانويا  من  حلالة  الرسديات  هذه  تؤسس  أيضا  املطلقة  العروبة  ومثل 
املوثوق.  اآلمن  وداخلها  املتآمر،  الرشير  خارجها  اجلامعات  من  واحدة  كل  وتطور 
واالنشقاق عن أي منها معادل للخيانة يف عقيدة الوطنية البعثية. أثناء الثورة كانت 
بعض أشد األحكام قسوة يطلقها منسوبون إىل هذه الطائفة أو تلك بحق منسوبيها 

اآلخرين، ومن جهة املوالني للنظام بخاصة.
أو  الشبابية  التجمعات  نوع  من  تصحيحية  إجراءات  إىل  السوري  املجتمع  وافتقر 
األحزاب السياسية العابرة للطوائف، أو أطر النقاش العام. حيث وجدت هذه فإهنا 
ضيقة وقليلة، وال تكاد تعدل شيئا من اجلو العام. ومل يعد هناك من ميثل وطنية سورية 
جامعة، معافاة بقدر ما من هذه التمثيالت املشوهة، أو تعمل عىل حماربتها. الواقع أن 
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كثريين يعّرفون أنفسهم اليوم كسوريني، ال بداللة أي روابط أهلية، لكن سوريتهم 
جمردة، ويشيع أن تكون رضبًا من السورية املطلقة أو سوريا أوال، أو أيضا سوريا 
االنعزال  تعددها الذايت وإىل  العروبة املطلقة إىل التكتم عىل  فوق اجلميع، تنزع مثل 
عن الغري. وسياستها حيال الطائفية أقرب إىل ما نسميه التعفف الطائفي، وهو موقف 
يتحفظ كثريًا عىل تناول الطائفية ال عىل وقائعها، ما جيعله تاليًا أضعف من أن ينصب 

أية حواجز يف وجهها.
سجن  فإن  املطلقة،  للعروبة  الفايش  االستخدام  جيسد  فلسطني  فرع  إن  ما  وبقدر 
تدمر هو ما جسد التقاء الطائفية بالعنف الفايش املنظم خالل العقدين األخريين من 
حكم األب، ويبدو أنه أعيد تشغيله بعد الثورة٣  بعد أن كان القسم السيايس منه أغلق 
يف ٢٠٠١. حرص النظام عىل أن يكون معظم السجانني علويي املنبت، ورئيس السجن 
علوي دومًا، وكان معظم السجناء إسالميني. وما ميز سجن تدمر من دأب يف ممارسة 
التعذيب طوال عقدين، وبخاصة عىل اإلسالميني، جيعل منه معمل السلطة األسدية 

احلقيقي. إنه اخلالصة املكثفة للنظام ووجهه اجلحيمي٤.
الثورة  أثناء  لالنتباه  لفتا  األكثر  الظواهر  من  بواحدة  ترتبط  الطائفية  أن  ومعلوم 
أثناء  تسليحهم  جرى  مدنيني  من  مكونة  وهي  الشبيحة٥.  فاشية،  وأكثرها  السورية 
الطابع  ذات  وبخاصة  بشاعة،  األشد  اجلرائم  عن  مسؤولون  أهنم  وحيتمل  الثورة، 
الطائفي منها، مثل جمزرة كرم الزيتون يف محص يف ١١ آذار ٢٠١٢، مث مذبحة احلولة 

يف ٢٥ أيار ٢٠١٢.
ارتباط الطائفية (واملركزية اإلثنية) بالكراهية واملجازر اجلامعية ليس سمة سورية. 
سبق أن شوهد ما يشبهها يف رواندا، ويف يوغسالفيا السابقة، ويف أملانيا النازية. وقريبًا 
منا يف العراق ويف احلرب اللبنانية. لكن سوريا هي البلد الذي يبدو مرشحًا اليوم ليكون 

مرسحًا هلذا النمط املتكرر.
هنا أيضا مل يظهر املثقفون السوريون أدنى قدر من الشجاعة إلظهار الدور السيايس 
الدماء  سيالن  يزداد  التي  العامة  املشكلة  هذه  حول  عام  نقاش  إلثارة  أو  للطائفية 
بسببها اليوم. بالعكس لطاملا نفروا ونّفروا من أي تناول هلا. ويف هذا ما يشري إىل أن 
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اإليديولوجية الوطنية للنظام، عىل غثاثتها، تقوم بدور هيمني مهم، يوفر عليه اضطرارًا 
إىل القمع كان ميكن أن يكون أقوى لوال استبطان أكثر املثقفني حمرماته ونواهيه.

البرجوازية الجديدة وثقافتها
يتعلق األمر هنا بتشكل برجوازية جديدة يف سوريا، مكونة يف نواهتا الصلبة من أبناء 
من  االمتيازية  وباالستفادة  النظام  كنف  يف  ثرواهتا  وتكونت  وأتباعهم،   املسؤولني
عقوده وصفقاته ومشاريعه، ومما تتيحه السلطة من نفاذ امتيازي إىل املوارد العامة يف 
الداخل السوري، وقبل ذلك للبنان٦. رامي خملوف، ابن خال بشار األسد وصاحب 
سريياتل للهاتف اخلليوي، هو رمز هذه الطبقة بفعل جتسد التقاء السلطة والثروة 
فيه٧، لكنه ليس إال األبرز من عرشات من احليتان يشبهونه، ويشكلون ما يشبه ناديًا 
مغلقا، أبرز مؤسساته رشكة الشام القابضة التي يشغل خملوف نفسه موقع نائب رئاسة 

.٨سوريا القابضة جملس إدارهتا، وشقيقتها األصغر
إيديولوجية هذه الطبقة تسمى التطوير والتحديث، وهي العنوان الذي ارتضاه عهد 
بشار األسد لنفسه. ومن يعرف شيئا عن أنساب هذا العنوان يدرك كم هي تضميناته 
حمافظة ورجعية. لقد دخل التداول أيام ربيع دمشق، ويف عالقة استبعاد رصحية مع 
مفهوم اإلصالح السيايس الذي كان سقف مطالب املعارضني السوريني يومها. ووفقا 
هلذا العنوان / الشعار فإن جّل ما يلزم هو تطوير األجهزة القائمة وحتديث مظهرها، بحيث 
تعطي عن النظام وجها أكثر عرصية. ويف اجلوار الزمني واإليديولوجي لشعار التطوير 
شائع  كان  وقد   ،واالستمرار االستقرار  هو  داللته،  ييضء  آخر  شعار   والتحديث
التداول يف أيام بشار األسد الباكرة. التطوير والتحديث مطلوبان من أجل االستقرار 
الذي توليه هذه الطبقة اجلديدة أمهية حاسمة، واالستقرار يتجسد يف االستمرار، أي يف 
شخص بشار كوريث ألبيه. وتشبه هذه اإليديولوجية السيد بشار األسد نفسه وزوجته 
أسامء األخرس، فهام شخصان حديثان، أنيقا امللبس، يتكلامن لغة أجنبية واحدة عىل 

األقل، وعالقتهام بالكمبيوتر ومشتقاته جيدة، وحيفظان أغاين أجنبية.
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نتكمل عىل برجوازية جديدة ألن املواقع املهيمنة فيها مرتبطة بالنظام ومن صلبه، لكن 
جرى تدوير غري قليل من الربجوازية القدمية وإدماجها من موقع التابع سياسيا يف الطبقة 
اجلديدة٩. جيمع الكل الطابع األرسي ملشاريعها من جهة، واالرتباط الشديد بالسلطة 
جناحها  وبخاصة  اجلديدة،  الربجوازية  هذه  تظهر  هلذا  أخرى١٠.  جهة  من  السياسية 
املتولد من صلب النظام، رشاسة شديدة يف الوالء للنظام وعداء شديدا ألي اعرتاض 
عليه. جريدة الوطن وقناة الدنيا التلفزيونية مها املنربان األشد فاشية يف سوريا، 

تتفوقان كثريا عىل اإلعالم الرسمي يف ذلك١١.
احتاجت   ٢٠٠٥ ربيع  يف  لبنان  من  االضطراري  السوري  االنسحاب  وبعد 
مؤمتر  يف  سمي  ما  نحو  التحول  أطلقت  أن  فكان  داخيل،  لبنان  إىل  الطبقة  هذه 
عنوان  وهذا   .االجتامعي السوق  اقتصاد  ذاته  العام  صيف  يف  البعث  حلزب 
سياسية  إصالحات  دون  اجلديدة،  الربجوازية  ملصلحة  اقتصادي  حترير  لسياسة 
الطبقة  هذه  ملصالح  موافقة  ليربالية  نيو  تنمية  صيغة  التحول  هذا  أطلق  وقانونية. 

واألنانية١٢. اجلشعة 
فإن  السياسية،  التسلطية  مع  مكان  أي  يف  ليربالية  النيو  التنمية  تتعارض  ال  وبينام 
وراثتها لنظام دكتاتوري ذي مالمح شمولية، يسهل أمر حتوهلا نحو الفاشية الرصحية 
يف مواجهة انتفاضات العامة. وليس نظام بشار األسد غري هيئة أركان هلذه الطبقة، إن 
تكلمنا بلغة ماركسية. وهيئة األركان هذه هي التي تقود احلرب ضد العامة يف سوريا 
منذ أكثر من عام. وهي التي ألزمت من يفرتض أنه مستثمر خاص، رامي خملوف 
ذاته، أن يظهر يف وسائل اإلعالم العامة ليعلن حتوله إىل العمل اخلريي يف مطلع آب 
السلطة  اندماج  من  الواقعة  عليه  تدل  ما  لكن   ،٪١٠٠ صحيح  غري  التحول   .٢٠١١

بالثورة صحيح ١٠٠٪.
وباالتصال مع هذه التحوالت الطبقية عرض النظام يف سنوات بشار األسد ملمحًا 
ليرباليًا، السفر إىل اخلارج صار أسهل، وقدوم أجانب إىل البلد وحتركهم فيه أسهل 
أيضا١٣. وكان فقد السيطرة بصورة حاسمة عىل الفضاء العام االفرتايض. وتراجع وزن 

حزب البعث واملنظامت الشعبية التابعة له حلساب الطبقة اجلديدة.
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وبدال من كادر بعثي يعمل يف احلزب واملنظامت الشعبية والنقابات واجلامعات، 
نظراهتم  عموما،  األصل  (ريفيو  غالبًا  الذوق  وسقيم  املالمح  بليد  كادرًا  كان  وقد 
هاربة، وهلم شوارب غليظة)، كان يشغل صدارة املشهد العام أيام األب، لدينا اليوم 
جيل جديد من أثرياء ومهنيي الطبقة الوسطى اجلديدة، متطورون متحدثون، يشبهون 
غربية،  جامعات  يف  درسوا  وأصغر،  عمره  (من  واملضمون  الشكل  يف  األسد  بشار 
سون يف جامعات خاصة، أو يشغلون مواقع بنوك جديدة،  أنيقون ومنعمون...)، يدرِّ
أو يديرون صحفًا وجمالت مستقلة، أو ميتلكون مطاعم ومقاهي المعة جديدة. وبينام 
هم عىل انفتاح نفيس مهم عىل العامل، الغرب بخاصة، فإهنم عىل انغالق نفيس شديد، 
يرتاوح بني اجلهل والعداء، حيال قطاع من املجتمع السوري، هو بالضبط الذي قام 

بالثورة.
وبالتناسب مع ظهور الربجوازية اجلديدة وموقعها يف السلطة العمومية، جتري اليوم 
 ،الشبيحة ،خصخصة جزئية للعنف املضاد للثورة، ليس فقط من حيث القائمون به
(طالب،  الشعبية  املنظامت  دور  برتاجع  متصل  هذا  ممولوه١٤.  حيث  من  كذلك  بل 
عامل، شبيبة بعثية...) قياسا إىل الثامنينات حيث تولت هذه املنظامت دورًا قمعيًا مهًام.

ولعل العنرص التحديثي يف حكم بشار األسد، وصعود الربجوازية اجلديدة املرتبطة 
به، هو ما سّهل أن تنترش يف سوريا خالل العرشية املاضية اإليديولوجية احلداثية، بعد 
أن كانت شاعت عامليًا وعربيًا إثر سقوط املعسكر السوفيايت. يتعلق األمر هنا مبدرك 
حياة  أمناط  أهنا  يفرتض  ما  إىل  حمددة  غري  بصورة  حييل   ،احلداثة اسمه  غامض، 
دون  قدمية،  وحياة  تفكري  أمناط  أهنا  يفرتض  ما  مع  تتقابل  حديثة،  وتفكري  وسلوك 
أن يتضح هلا مضمون إجيايب، ومع ميل مطرد إىل رد احلداثة والقدامة معًا إىل الثقافة 
حرصًا، ورد الثقافة إىل مكوهنا الثابت أو املوروث (مقابل االكتسايب، وكانت الداللة 
االكتسابية ملفهوم الثقافة مهيمنة يف ثقافتنا بالذات حتى وقت ما من الثامنينات)، ورد 

الثقافة الثابتة إىل الدين، والدين إىل اإلسالم، واإلسالم إىل اإلسالم السني حرصًا.
هلذه احلداثة ثالث سامت جوهرية. األوىل إمهاهلا التام لقضايا القيم، العدالة واحلرية 
هلا،  حمددا  أخالقيا  مضمون  ال  مدركات  ملصلحة  اإلنسانية،  والكرامة  واملساواة 
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كالعلامنية والعقالنية والتنوير، واحلداثة ذاهتا. السمة الثانية اإلمهال اجلذري للمشكالت 
والسمة  واألمية.  احلياة  ومستويات  واهلامشية  والبطالة  بالفقر  يتصل  ما  االجتامعية، 
الثالثة النزعة املحافظة سياسيًا لدعاة هذا التيار، وقرهبم من النظام احلاكم (ومن النظم 
 عددية دميقراطية  بأهنا  مرة  توصف  التي  للدميقراطية  الرصيح  وعداؤهم  عموما)، 
(وهو موقف تشاركها فيه الفاشية)، ومرة بأهنا قناع لطغيان األكثرية، ومرة بأهنا معادية 
للدولة (وهو ما يناسب الفاشية بدوره). تتضمن هذه العقيدة نظرية سياسية ال تكاد 
 ،قدامة معطوب أو   عقل واالجتامعية إىل السياسية  مشكالتنا  ترد  خفية،  تكون 
أو ختلف معّرف ثقافيا. لذلك ال غرابة أن تناسب هذه العقيدة النظام وأجهزته األمنية 
حتديدا. فاملشكلة هي عقول الناس ويف ختلف املجتمع أو تعصبه أو العقالنيته أو عنفه 
املتأصل، وليس يف طغيان احلكم وفساده، وال يف وحشية املخابرات، وال يف استئثار 
طبقة نافذة باملوارد الوطنية، وليس شيئًا حييل إىل الفقر مثال أو تدنى مستوى التعليم 
أو البطالة، أو إىل أوضاع إقليمية ودولية غري عادلة. وهذا طبعا يتوافق مع خفض قيمة 
العامة  لقتل  األوحد  السبب  هو  هذا  ليس  املتعصبني.  املتخلفني  هؤالء  وحرية  حياة 
املتمردة يف سوريا اليوم، لكن لو جرى متثيل هؤالء الناس بلغة أقل حتقريا وعدائية، 

لرمبا وفر هذا قدرا من احلامية النسبية هلم.
وإذا تكلمنا بلغة ماركسية فإن هذه احلداثية هي اإليديولوجية التي تضع الربجوازية 
اجلديدة يف موقع هجومي يف رصاعها من أجل االستئثار بالسلطة والثورة والنفوذ ضد 
العامة. فالعامة متخلفون وأميون وجهلة ومتعصبون، وأوضاعهم نتاج خصائصهم هذه 
سياسية  أو  اجتامعية  أوضاع  أية  يف  وليس  وذهنياهتم  عقائدهم  يف  جذورها  متتد  التي 
يعيشون يف ظلها. وهذا تكميل فكري للنضال الذي تقوم به املخابرات ضد أولئك 

العوام املتخلفني١٥.
تعكس احلداثية تشكل الربجوازية اجلديدة من أوساط ما كان حتالفًا اجتامعيًا من 
الربجوازية الصغرية الريفية واملدينية التي كانت العروبة املطلقة هي إيديولوجيتها. كانت 
هي  احلداثية  فيام  التحالف،  ذلك  صعود  إيديولوجية  باالشرتاكية،  ممزوجة  األخرية 
اإليديولوجية األنسب لتسويغ األوضاع واملواقع االمتيازية للربجوازية اجلديدة. اقتىض 
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األمر حربًا اجتامعية حقيقية من أجل سيطرة التحالف املذكور، سّوغت نفسها مبكاسب 
حقيقية جلمهور متطلب يف أمة فتية وقليلة العدد (أقل من مخسة ماليني وقتها)، وليس 
فقط بحرب معلنة مع العدو الرسمي، إرسائيل. أما اليوم فاحلرب االجتامعية ال تقدم 
مكاسب لغري رشحية ضيقة من األغنياء، وتسوغ نفسها مبواجهة السلفية والقاعدة. 

القاعدة هي إرسائيل النظام اجلديدة.
ويف حلول احلداثية حمل القومية العربية ما يفرس أن قلة من اإليديولوجيني املدافعني 
عن النظام اليوم هم بعثيون. أغلبهم اليوم كادر مهني غري بعثي، جمايل لبشار األسد، 
عىل  (الكالم  البعثية  للعقيدة  والقيمية  الفكرية  الضوابط  من  ومتحرر  مطلق،  سوري 
.الدنيا مثال، أو املوقف العنرصي من عرب اخلليج)، ويشبه أفراده كثريًا قناة عربان

نجد عينة مثالية عىل الفكر االجتامعي للربجوازية اجلديدة يف مقالة كتبها مهندس 
رصحيني،  ولنكن  يقول:  السورية،  اجلزيرة  منطقة  يف  السكاين  التكاثر  عن  سوري 
لسنا مستعدين ملنح أناس غري حضاريني ال هم هلم إال إنجاب من ٨–١٥ ولدًا وأكثر 
مساعدات من أموالنا ما داموا ال يترصفون بروح عاقلة ومنطقية وبطريقة حكيمة مع 
مقدراهتم، وهم السبب يف فقر أنفسهم بسبب انعدام احلكمة وقيامهم هبدر أمواهلم 
وثرواهتم يف أعوام اخلري عىل تفقيس وتفريخ األوالد، وما دامت احلكومة تقدم منحًا 
متتالية)  سيئة  زراعية  مواسم  بأربعة  ُنِكبت  التي  املنطقة  سكان  من  (للجائعني  غذائية 
فهي تقدمها من أموالنا، وأظن انه حيق لنا أن نتدخل ال مّنة جتاه إخوة لنا ولكن بروح 
اإلصالح، فكل عطاء جيب أن يكون مرشوطا لتغيري سلوك هدام ومدمر. وعىل نحو 
غري مفاجئ يفرس التكاثر السكاين يف املناطق الرشقية بـ انعدام الوعي والثقافة. ويقرر: 
ال نريد أن تتحول أرضنا وبالدنا اجلميلة لبالد منكوبة بالفقر واجلموع التي ال عمل 
هلا تنقلب ملجموعة من القتلة واهلاملني عىل الطرقات والشحاذين عىل املفرتقات (...) 
وندعو لترصفات وإجراءات حاسمة بعيدا عن أي عواطف دينية وقبلية وعشائرية أو 
مسؤولية  حيملهم  والذي  للعامة  املعادي  الفايش  التفكري  مناطقية١٦. هنا كل عنارص 
أوضاعهم ويفرس ختلفهم املفرتض بقلة وعيهم، ويدعو إلجراءات حاسمة، فضال عن 

الداروينية االجتامعية املميزة لليمني الفايش يف كل مكان.



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٢٣٠

وتبدو هذه احلداثة الشكلية، املعادية للدميقراطية والعامة عىل استعداد خاص للتوافق 
مع إيديولوجية التطوير والتحديث السورية. وحتميلها املسؤولية للمجتمع املحكوم 
عن االستبداد الواقع عليه وعن أوضاعه االجتامعية يبدو مناسبًا جدا للربجوازيني اجلدد، 
كام ألجهزة خمابرات دولة التحديث والتطوير. وال يبدو أن هناك ما هو عارض يف 
العالقة الطيبة بني بعض كبار ضباط املخابرات (وبخاصة من حيملون لقب دكتور) 
وبني مثقفني من دعاة هذه العقيدة. عن أحد هؤالء اجلنراالت الدكاترة، فؤاد ناصيف 
إنه  احلداثية  اإليديولوجية  مروجي  من  سوري  كاتب  يقول  األرجح،  عىل  بك  خري 
يستحق من املثقفني الفعليني (...) أن تذكر أفضاله علينا بأنه أول من رعى خلية ثقافية 
علامنية دميقراطية فعلية يف سوريا. وسياق املقالة ذات العنوان الدال: صمت املثقفني 
املريب يف الدفاع عن احلقيقة واملخابرات السورية، وعمل الكاتب ككل، يدرج 
اخللية الثقافية العلامنية الدميقراطية يف سياق شديد العدائية لإلسالم١٧. ومن املؤسف 
واملحرج أن بعضا من املثقفني السوريني املرموقني كانوا رشكاء يف تلك اخللية الفكرية 
األمنية. جيمع بينهم اهلوس بـ اإلسالم، وبحداثة أشياء ال إنسانية، رجعية اجتامعيًا 

وخاوية أخالقيًا.
مل يكن الطابع الرجعي هلذه العقيدة احلداثية خفيًا قبل الثورات العربية، لكن وجهه 

الفايش انكشف بقوة بعد الثورات، الثورة السورية بخاصة.
يشرتك هذا اجلذر الثالث من جذور الفاشية يف سوريا مع اجلذرين السابقني يف أنه 
خيفض من قيمة حياة واعتبار عامة املحكومني، فهم يتناسلون كاألرانب، ويسكنون 
يف أحياء عشوائية قذرة تشوه املنظر احلضاري للبلد (التلفزيون السوري، يوم ١٢ نيسان 

.(٢٠١٢
ويف خلفية حتالف الربجوازية اجلديدة واملخابرات وإيديولوجيي احلداثية خوف من 
االستقرار  قيمة  اجلديدة تعيل من  الربجوازية  القائمة.  األوضاع  لدوام  وانحياز  التغيري 
واألمن، واملخابرات تتكفل بحراسة االستقرار واألمن، واإليديولوجيون حيذرون من 
الدميقراطية وخماطر طغيان األكثرية التي تأيت هبا صناديق االقرتاع. جتنبا هلذا الطغيان 
أية  يف  التصويت  من  األميني  منع  اقرتح  احلداثية  عقائديي  كبار  أحد  كان  املحدق، 
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انتخابات حرة، ألن مشكلة جمتمعاتنا تتمثل يف اخللل يف صناديق رؤوس الناس وليس 
يف غياب صناديق االقرتاع١٨. وقد شاعت هذه النظرية كثريًا يف سنوات ما بعد ١١ 
أيلول ٢٠٠١، وصارت اإليديولوجية القياسية لعدد غري قليل من املثقفني السوريني، 
أكثرهم اليوم يشغلون املواقع األقرب إىل النظام ضمن املعارضة، إن مل يكونوا إىل جانب 

النظام رصاحة.
ويف السياق السوري الراهن توفر احلداثية ذريعة جاهزة ضد الثورة التي خترج 
كثري من مظاهراهتا من مساجد. إن عبارات مثل متخلفني أو سلفيني أو عراعري (أو 
عراعرة)١٩، تقولب الثائرين يف صورة مجعية سلبية، إن مل جتعل التعامل الصارم معهم 

أمرًا مرغوبًا، فإنه ليس باملشكلة التي تستحق أن يتوقف األمر عندها.
يتدامج يف هذه املدركات حمتوى طبقي مع حمتوى طائفي، سهلت اللبس بينهام 
ما  هو  ثقايف،  عنرص  من  يرتكب  بالذات   متخلفني مدرك  ذاهتا.  احلداثية  العقيدة 
اعتنت به احلداثية، ومن عنرص اجتامعي يتضمن التدهور والسكن العشوائي واألحياء 
 حثاالت غري املنظمة واملستوى التعليمي املتواضع. وحني يوصف املتظاهرون بأهنم

وغوغاء٢٠، فإن األمر حييل إىل املزيج الطائفي الطبقي ذاته.
من  اخلاص  الرضب  ذلك  يف  الفضل  والطائفة  بالطبقة  احلداثية  العقيدة  واللتقاء 
منحولة،  ثقافية  مبعان  العامة  معاداة  يشحن  الذي  جمتمعاتنا،  يف  نراه  الذي  العنرصية 
والشائع كثريا يف العامل العريب. ومعلوم أن العنرصية اقرتنت يف كل مكان بخفض قيمة 

حياة من جيري التمييز ضدهم، وتقليل احلساسية حيال اضطهادهم أو قتلهم.

خالصات
خالصة هذا النقاش أن القومية العربية املطلقة هي القالب الذهني األسايس والطبقة 
االنفعايل  التغذية  مصدر  هي  الطائفية  فيام  السورية،  الفاشية  تسويغات  من  األعمق 
أما  السكان،  بني  للتفاصل  ويؤسس  والعاطفة  باهلوى  السورية  الفاشية  يشحن  الذي 

االمتيازات الطبقية للربجوازية اجلديدة فهي املصلحة التي جيري الدفاع عنها.
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يقتيض  الفاشية  ركائز  رضب  أن  هو  التحليل  هذا  عىل  سياسيًا  بناؤه  ميكن  وما 
التحول نحو مفهوم دستوري للوطنية، يقر بالتعدد الداخيل ملجتمعنا، وبارتباطه الواقعي 
والواجب بالعامل، وبحريات األفراد واستقالهلم. سوريا أوال ال تصلح لذلك. أما 

شعار سوريا فوق اجلميع فهو نسج عىل منوال مبدأ فايش رصيح.
احلواجز  وبناء  عام،  نقاش  موضع  القضية  وإبقاء  الطائفي  اللغم  تفكيك  سيلزم 
وبخاصة  الدولة.  إىل  الطائفية  ترسب  دون  حتول  التي  والفكرية  والقانونية  املؤسسية 
تطوير ثقافة مضادة للطائفية، األمر الذي يوجب قبل كل يشء وضع املوضوع عىل 
فيام  السوريني،  املثقفني  عموم  عليها  يثابر  التي  النعامة  سياسة  عن  والكف  الطاولة، 

يشكل استبطانا لنواهي النظام وحساسياته.
النظام ال حيكم سوريا بالقوة وحدها، وإمنا أيضا باهليمنة اإليديولوجية التي حتظر 
تناول املشكالت الطائفية أو التفكري العلني هبا. مقاومتنا للنظام متهافتة وال حمصول 
هلا إن هي مل تنتهك هذه اهليمنة وختوض يف ما تفرضه من حمرمات وتكشف توظيفها 

حلراسة الفاشية.
الفاشية ليست مرتبطة يف سوريا باحلكم األسدي حرصًا أو باملوقع االمتيازي لعلويني 
يف النظام اليوم. إهنا ممكنة عىل أية أرضية دينية أو مذهبية. وال يبعد أن تتجدد عىل 

أرضية سنية، سلفية بخاصة.
ويف املقام الثالث ال بد من رضب الرتابط بني السلطة والثروة، والتوجه نحو اقتصاد 
تنافيس ومنتج، ومتكني جمتمع العمل من االحتجاج، وتطوير جمال عام دميقراطي يتيح 

للمجتمع تنظيم قواه والدفاع عن نفسه يف وجه الرأساملية.
ومن املهم دوما أن تستعيد الثقافة والفكر النقدي دورمها السيايس يف مقاومة الطغيان 
وسلوكهم  املثقفني  حياة  يف  األخالقي  دورمها  وكذلك  الضعفاء،  إىل  االنحياز  ويف 

الشخيص.
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الهوامش
دستور حزب البعث العريب االشرتاكي متاح عىل الرابط:  .١

http://www.al-sham.net/1yabbse2/index.php?topic=23528.0  

تنظر مقالة سعدو رافع: واقع الدروز يف الثورة السورية بني اخلوف والدور التارخيي.  .٢
http://jidar.net/Opinions/1 يقول الكاتب: بعد األحداث الدامية التي شهدهتا حمافظة السويداء   
عام ٢٠٠٠ (بني سكان السويداء الدروز وبدو يف جوارهم، سنيي املذهب) وقتل وجرح واعتقال 
العرشات فإن النظام رّوج لشائعة تفيد بأن من أمر بإطالق النار عىل أبناء السويداء املحتجني هو 
ضابط محوي وأن احلمويني لن ينسوا ثأرهم ألديب الشيشكيل من أهل اجلبل. كان سليل محاه 
اآلمر  والدكتاتور  و١٩٥٢،   ١٩٤٩ عامي  بني  السوري  احلكم  يف  القوي  الرجل  الشيشكيل،  أديب 
الناهي بني ١٩٥٢  ١٩٥٤، قمع احتجاجات درزية عام ١٩٥٤، وبعد سنوات من إقصائه من احلكم 
اغتيل يف منفاه يف الربازيل عىل يد نواف أبو غزالة، الدرزي السوري. يقول رافع أيضا: وحتى 
خالل أحداث محاة عام ٨٢ فإن النظام وأعوانه مل يوفروا جهدًا يف اجلبل إىل مترير مقولة أهنا شكل من 
ردع حماولة السنة احلمويني املتشددين من العودة للسلطة والتي سيكون أهل اجلبل (جبل العرب 
 .الدروزو محوية الشيشكيل أو جبل الدروز) أكرب اخلارسين فيها وفق نظرية الثأر ورد الثأر بني
ويقول آرام كربيت، السوري األرمني املنبت، الذي اعتقل عام ١٩٨٧ لعضويته يف تنظيم شيوعي، 
إن الضابط الذي حقق معه قال له إن النظام حيميهم من املسلمني املتعصبني. كتابه: الرحيل إىل 

املجهول، دار جدار، االسكندرية، ٢٠٠٩. وهناك الكثري من الروايات الشفهية بالداللة نفسها.
حسب تقرير ملنظمة هيومان رايتس ووتش: بأي طريقة، مسؤولية األفراد والقادة عن اجلرائم ضد   .٣

اإلنسانية يف سورية، صدر يف الشهر األخري من العام املايض. متاح عىل الرابط
http://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0. يتحدث التقرير عن وجود ٢٥٠٠ معتقل يف   

السجن.
ينظر كتاب براء الرساج: من تدمر إىل هارفرد: رحلة سجني عدمي الرأي. قىض الرساج ١٢ عاما   .٤
يف سجن تدمر، وسافر بعد خالصه إىل أمريكا ليختص يف عمل املناعة بعد أن كان يدرس اهلندسة 
https://docs.google.com/file/d/0B- الرابط:  عىل  متاح  الكتاب  دمشق.  جامعة  يف  الكهربائية 
lD0xVG1hd6MTBjZDExNDEtYzI5ZS00YjM3LWFmMmEtOTZkNTcxYj-

خليفة.  ملصطفى  متلصص  يوميات  القوقعة،  رواية:  أيضا  انظر   .c3YjQ3/edit?hl=en_US&pl

.http://www.4shared.com/file/88529577/311b9b71/_online.html?s :متاحة عىل الرابط
تنظر مقالتي: يف الشبيحة والتشبيح ودولتهام. جملة كلمن، العدد ٥، بريوت، شتاء ٢٠١٢.  .٥

ينظر للكاتب السري عىل قدم واحدة، الطبعة األوىل، دار اآلداب، بريوت، ٢٠١٢. بخاصة الباب   .٦
الرابع: اقتصاد سيايس...، ص ١٤٧-٢٠٠.

شهرة رامي خملوف ضاربة يف اآلفاق، لكن ترصحياته بعد أسابيع من الثورة للمرحوم أنطوين شديد يف   .٧
نيويورك تاميز أظهرت الرجل سياسيًا جدًا وناطقًا رصحيًا باسم النظام. يف سياق هذا املقال، هيمنا 
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من تلك الترصحيات التايل: إن قرار احلكومة هو أهنم قرروا القتال. ونحن نؤمن أنه ال استمرارية لنا 
دون وحدتنا، وكل واحد منا يعرف أننا ال نستطيع االستمرار دون أن نبقى متحدين. ولن نذهب 
من هنا، لن نغادر القارب، ونقامر مبصرينا .سنبقى هنا. نعترب األمر قتاال حتى النهاية، وجيب أن 
يعلموا أننا حني نعاين فلن نعاين وحدنا. والبديل عن النظام يف عني خملوف، كام هو يف عني النظام، 
ومنذ البداية، هو السلفيون :لكننا لن نقبل بذلك. الناس سوف حياربوهنم. هل تعرف ما ذا يعني 

ذلك؟ إنه يعني كارثة. فلدينا الكثري من املقاتلني. مقابلة خملوف متاحة عىل الرابط:
http://www.nytimes.com/2011/05/11/world/middleeast/11makhlouf.  

html?_r=3&pagewanted=1&hp

يف غياب دراسات اقتصادية واجتامعية جدية، هنا مادة مفيدة، تسمي بعض األشياء بأسامئها: من   .٨
هي البورجوازية اجلديدة (الشخصيات احلجم التأثري االقتصادي)؟ متاحة عىل الرابط

http://5oole.mam9.com/t81-topic  
ال تبدو العملية مضمونة للنظام دوما مع ذلك. كان ذو داللة أن األسواق املحسوبة عىل الربجوازية   .٩
القدمية، احلريقة واحلميدية ومدحت باشا والبزورية...، هي التي أرضبت يوم ٢٠١٢/٥/٢٨ واأليام 
والصاحلية  الشعالن  أسواق  مضض  وعىل  جزئيا  هبا  حلقت  احلولة.  مذبحة  عىل  احتجاجا  التالية، 

واجلرس األبيض... األقرب إىل الربجوازية اجلديدة.
يف  مركزية  مواقع  ألبنائهم  سلطة  رجال  أسامء  سليامن...،  خملوف،  األخرس،  شاليش،  طالس،   [١٠]
الربجوازية اجلديدة. أبناء عبد احلليم خدام من الرتكيبة نفسها، قبل أن خترجهم من هذا املجتمع 
املخميل طموحات األب السياسية. عن هيئة أركان الربجوازية اجلديدة تنظر مقالة بعنوان: آل األسد 

عشرية مفرتسة، نرشت يف لوموند. املقالة متاحة هنا:
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=41189  

تعود ملكية جريدة الوطن إىل رامي خملوف، أما قناة الدنيا فيشرتك يف متويلها كل من حممد محشو   .١١
(من حمظيي ماهر األسد) وسليامن معروف وعمر كركور. واجلميع من الربجوازية اجلديدة، أي ممن 
جنوا ثرواهتم يف ظل العهد وباالرتباط به، أو من اندرجوا يف شبكاته االجتامعية واألمنية والسياسية 

من الربجوازية القدمية.
يف حواره املحال إليه يف هامش سابق يقول رامي خملوف: هناك أولوية بالنسبة للسوريني، علينا أن   .١٢
نطالب باإلصالح االقتصادي قبل أن نطالب باإلصالح السيايس. يضيف بانعدام تام للحس: إن 

كان من تأخر يف اإلصالح فإنه ليس هناية الدنيا. طبعا!
النظام  رجال  توسيط أحد من  ارتضوا  أيضا إذا هم  معارضون سياسيون  التسهيل  استفاد من هذا   .١٣
أو قصدوا بأنفسهم اجلهات األمنية التي متنعهم وقدموا هلا تربيرات للسفر. مع ذلك كانت تلزم 
رمحة  حتت  عمليا  يضعهم  وهذا  البلد.  خارج  السفر  فيها  يعتزمون  مرة  كل  يف  موافقة  ألكثرهم 
املخابرات. أما من ال واسطة هلم أو يرفضون الواسطة، فال مييش حاهلم أبدا. مواقع اليوم ومواقفه 

ليست منفصلة عن هذه األقنية املفتوحة أو املغلقة.
تنظر لكاتب هذه السطور: يف الشبيحة والتشبيح ودولتهام. مصدر سبق ذكره.  .١٤
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ا ترتد احلداثية إىل رشوط اجتامعية داخلية، ما دمنا نجد تنويعاهتا يف أكثر البلدان العربية دون فوارق   .١٥
تذكر بينها. الواقع أهنا مرتبطة بتطورات عاملية متثلت يف سقوط املعسكر الرشقي والشيوعية وصعود 
أفكار رصاع احلضارات والنزعات الثقافوية عامليا، وكذلك صعود التيارات اإلسالمية، وعامل ما 
بعد ١١ أيلول. لكن املشرتك يف مجيع تنويعاهتا ويف كل البلدان قرهبا من مراكز السلطة والثورة. ليس 

هناك حداثية تقدمية وإنسانية، فوق أهنا غري دميقراطية.
أجمد جاد اهللا: ماذا ستفعلون لتخفضوا معدل النمو السكاين إىل ٢,١٪؟ واملخاطب يف املقالة هو عبد   .١٦
اهللا الدردري، نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون االقتصادية يف سوريا. املقالة متاحة عىل الرابط: 

http://syriamore.com/fullnews.php?news_id=10840

١٧.  نبيل فياض: صمت املثقفني املريب يف الدفاع عن احلقيقة واملخابرات السورية. املقالة املثرية متاحة 
http://syriamore.com/printNews.php?nid=2400 :هنا

جورج طرابييش: ثقافة الدميقراطية، الطبعة األوىل، دار الطليعة، بريوت، ١٩٩٨؛ ص ٢١. ومل يغري   .١٨
املؤلف موقفه حني عاد إىل نرش النص نفسه يف كتاب صدر عام ٢٠٠٦، هرطقات، دار الساقي، 

بريوت.
وحتول  سعودية،  دينية  قناة  عىل  يظهر  شعبوي،  سني  دين  رجل  وهو  العرعور،  عدنان  إىل  نسبة   .١٩
بعد الثورة من مهامجة الشيعة يف سياق الرصاع السعودي اإليراين والسني الشيعي إىل مهامجة النظام 

والتحريض عليه. نال شهرة واسعة بفضل برناجمه وبفضل الدعاية العدائية له من طرف النظام.
عىل ما يثابر عىل القول يف قناة الدنيا وحيثام تسنى له الظهور، من يفرتض أنه أستاذ للعالقات   .٢٠
الدولية يف جامعة دمشق، بسام أبو عبد اهللا. ويف يوم ١٢ أيار ٢٠١٢، دعا األستاذ نفسه يف القناة 
نفسها إىل وجوب أن تقوم احلكومة السورية بطرد كل من هو غري سوري من الوظائف العامة، وهو 
ما ال ينطبق إال عىل الالجئني الفلسطينيني. التعايل عىل الطبقات الدنيا وعىل الغرباء مميز للتيارات 
اليمينية املتشددة، الفاشية منها بخاصة. وكان قبل ذلك بيوم واحد، وعىل القناة نفسها، دعا إىل 

قص لسان برهان غليون وحسن عبد العظيم بغرض منعهام من التكمل باسم الشعب السوري.





المغرب: تحول في إطار االستمرارية
عبد العزيز قراقي*

أفرز الرصاع السيايس باملغرب، الذي استمر لعقود طويلة بني السلطة السياسية وعدد 
من القوى السياسية املعارضة، نوعا من التساكن املرتكز أساسا عىل استبعاد العنف 
من العمل السيايس، وقبول منطق االختالف. غري أن الديناميكية التي عرفها املغرب 
يف هناية الثامنينيات من القرن العرشين، بعد موجات التحرض الرسيعة واتساع املدن 
عىل حساب العامل الريفي، مع ما صاحب ذلك من مشاكل مرتبطة أساسا بالتنمية، 
آليات  ابتكر  ثالث  كفاعل  الواجهة،  إىل  املدين  باملجتمع  الديناميكية  تلك  ستدفع 
وسياسات عمومية ختدم فئات واسعة، مما سيجر  سياسية،  قرارات  النتزاع  جديدة 
السلطة السياسية إىل معارك مل تتعود عىل إدارهتا. غري أهنا حتت تأثري السياق الدويل١، 
ستقدم تنازالت عدة، انعكست إجيابا عىل تطور النسق السيايس، الذي أثبت قدرة 
األجيال،  تتعاقب  العروي  اهللا  عبد  يكتب  أمل  االختيارات٢.  كل  عىل  االنفتاح  يف 
وكذلك  راسخا،  ثابتا  حاله  عىل  النظام  ويبقى  األشخاص،  يتبدل  احلكام،  يتتابع 

 .٣الذهنية العامة

أستاذ العلوم السياسية بجامعة حممد اخلامس – املغرب   *
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غري أن هذه االستمرارية ما كان هلا أن تدوم لوال انتهاج املرونة يف املواقف، والقبول 
الدائم باإلصالحات السياسية، التي مل تتم دفعة واحدة بل بنيت عىل شكل تراكمي، 
سمح يف هناية املطاف بالتبلور التدرجيي آلليات العمل السيايس السلمي، وساعد عىل 
الوصول إىل مرحلة نضج االختيارات السياسية، ووّفر التطور يف إطار االستمرارية، كام 
هو شأن كثري من امللكيات يف العامل. إن فهم احلراك السيايس باملغرب يقتيض فحصه 
من خالل مسار حقوق اإلنسان، ومنعطف تداول السلطة، مث خمرجات الربيع العريب.

مسار حقوق اإلنسان
شكلت املسألة احلقوقية حتديا حقيقيا للسلطة السياسية. ذلك أن العديد من التقارير 
الدولية كانت تشري باستمرار إىل انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب، وتعدد املخالفات 
التي تشهدها٤. وإذ مل جيد الكثري من عائالت ضحايا االنتهاكات اجلسيمة من ينصفهم 
عىل املستوى الوطني، فقد بادروا إىل االتصال باملنظامت احلقوقية الدولية، واملجتمع 
ضغط  وسيلة  شكل  مما  وفرنسا،  املتحدة  كالواليات  الغربية  الدول  بعض  يف  املدين 
عىل السلطة السياسية، بعد اهنيار جدار برلني الذي أّشر إىل انتهاء احلرب الباردة، كام 
مرتكزات  من  أسايس  كمرتكز  شموليتها  يف  اإلنسان  بحقوق  االهتامم  تزايد  إىل  أّشر 
الدميقراطية٥. وبفضل االتصال بوسائل اإلعالم الدولية أخذت أخبار بعض املعتقالت 
الرسية تترسب، إىل أن جترأ أحد النواب٦ يف الربملان، ووجه سؤاال شفويا لوزير العدل 
وجود  وبعدم  بالنفي  اجلواب  كان  فقد  ذلك  ومع  الشهري.  تازمامارت  معتقل  حول 
يتسع،  بات  الذي  للنقاش  حدا  يضع  مل  ذلك  أن  غري  باملغرب.  رسية  معتقالت  أي 
املغربية  املنظمة  تأسيس  خالل  من  سيظهر  ما  وهو  برمتها؛  اإلنسان  حقوق  ليشمل 
حلقوق اإلنسان سنة ٧١٩٨٨، وذلك مببادرة من بعض الفعاليات الفكرية والثقافية٨  
والسياسية، التي مجعها االهتامم مبجال حقوق اإلنسان. غري أن انضامم شخصيات قريبة 
دفعت  مضافة،  قيمة  من  ومكنها  آخر،  بعدا  للعملية  أعطى  السياسية٩،  السلطة  من 

السلطة السياسية إىل قبوهلا والسامح هلا باحلق يف الوجود.
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لقد شكل الرتخيص للمنظمة مبامرسة نشاطها اعرتافا ضمنيا بوجود تقصري يف جمال 
حقوق اإلنسان، وبات الكثري من القضايا التي يتم تداوهلا يف إطار حمدود يناقش بصورة 
علنية، مبا يف ذلك املعتقالت الرسية، وأخذت تطفو عىل السطح ملفات األشخاص 
الذين اختطفوا يف ظروف غامضة، وباتوا من ضحايا االختفاء القرسي. وكانت تلك 
بداية املطالبة امللّحة برضورة االنضامم إىل كافة االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

إن ظهور املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، يؤرش إىل حتول نوعي ال عىل املستوى 
السياسية١٠؛  بالسلطة  املدين  املجتمع  عالقة  مستوى  عىل  أيضا  بل  فحسب  احلقوقي 
وهو ما جعلها حتظى مبصداقية كبرية عىل املستويني الداخيل والدويل؛ إذ كانت تضم 
إىل جانب األعضاء املستقلني عددا من املنتمني إىل أهم التيارات السياسية. غري أن هذا 
إذ  مشكلة؛  بوصفه  السطح  عىل  طفا  ما  رسعان  قوة  عنرص  يشكل  أن  األمر عوض 
أصبحت جماال للتكتالت التي حيكمها االنتامء السيايس أكثر من أي يشء آخر، وهو ما 

اضطر الكثري من املستقلني إىل مغادرهتا.١١
أن  أبرزها  الدالالت،  من  العديد  اإلنسان  حلقوق  املغربية  املنظمة  لتأسيس  كان   
انتهاكات حقوق اإلنسان أصبحت قضية مطروحة عىل الدولة واملجتمع، وباتت مفروضة 
عىل السيايس le politique عرب الضغط املستمر الذي ما فتئ املجتمع املدين ميارسه عىل 
مراكز اختاذ القرار؛ فكان من الرضوري أن يتم االلتفات إليها، أوال بوصفها إحدى 
األولويات عىل مستوى  السياسات العامة التي تنهجها الدولة، وثانيا كقضية أدى تفاعلها 
داخل املجتمع السيايس إىل إخراج مؤسسة هتتم هبذا املجال وهي املجلس االستشاري 

حلقوق اإلنسان، وبذلك فإن املجتمع املدين لن يبقى وحده املحتكر هلذه القضايا. 

المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
مؤسسة  كأول   ،١٢١٩٩٠ أبريل   ٢٠ يف  اإلنسان  حلقوق  االستشاري  املجلس  أسس 
وطنية ذات طبيعة استشارية، تساعد امللك يف مجيع القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان١٣. 
ويتضح أن الضغط الذي كان ميارس عىل السلطة السياسية بخصوص املسألة احلقوقية 
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قد أحدث أثره، وبدا ذلك واضحا عند خطاب تنصيب أعضاء املجلس١٤. غري أن 
السلطة السياسية استبعدت كل املتابعات التي يكون موضوعها املس بالدين والرتاب 
الوطني وامللكية من اجلرائم ذات الطبيعة السياسية١٥. ولعل مهها األسايس ظهر عند 
حتديدها ملهمة أعضاء املجلس، ومهمتكم هي أن تغسلوا للمغرب وجهه ألنه لكل 
 .سبب تأيت منظمة العفو الدولية ومتارس علينا الرقابة وكأننا ال زلنا حتت احلامية١٦
بيد أنه مع ذلك، أصدر املجلس توصية العفو عن كافة املعتقلني السياسيني. ومن بني 
مدينة  عرفتها  التي  األحداث  عقب  والتقيص  للبحث  جلنة  إنشاء  املجلس،  به  قام  ما 
جمموعة  واستحداث  السجون،  يف  الوضعية  ودراسة   ،١٩٩٠ سنة  ديسمرب  يف  فاس 
عمل هتتم باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، ودراسة الترشيع اجلنائي من أجل 
مالءمته مع معايري حقوق اإلنسان، وتشكيل هيئة حتكيمية١٧ للتعويض عن االختفاء 
يسمح  بشكل  املجلس١٨  تنظيم  إعادة  متت  سنوات،   ١٠ مرور  وبعد  القرسي.... 
املغرب  مصادقة  مبواصلة  التوصية  مهامه:  بني  من  أصبح  حيث  صالحياته،  بتوسيع 
عىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وبحث مالءمة خمتلف 
التصدي  إىل  باإلضافة  املغرب،  عليها  صادق  التي  لتلك  الوطنية  القانونية  النصوص 

حلاالت خرق حقوق اإلنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم األمر.
لقد تأكد من خالل املجلس االستشاري أن ملف حقوق اإلنسان ال ينحرص يف 
وضع اليد عىل االنتهاكات مبختلف أنواعها، وإمنا يتطلب عمال دؤوبا ُبغية جتنب تكرار 
ما حدث، األمر الذي يتطلب وضع اسرتاتيجية للنهوض بحقوق اإلنسان وتعزيزها، 
عرب القيام بتشخيص حقيقي للوضعية احلقوقية. فاملجلس برتكيبته املتنوعة التي ضمت 
العديد من املعتقلني السياسيني سابقا، سامهت يف وضع مقاربة جديدة يف التعاطي مع 
ملف طاملا سبب الكثري من اإلزعاج للمغرب. ولعل فحص التقارير السنوية للمجلس 
باحلقوق  اهتامما  املثال  سبيل  عىل   ٢٠٠٣ سنة  تقرير  يف  نجد  إذ  املنحى،  هذا  يؤكد 
املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واحلقوق الفئوية، ونرش 
ثقافة حقوق اإلنسان. إىل ذلك كله انصب اهتاممه عىل عدد من القضايا التي أثارت 
جدال واسعا من قبيل تبعات أحداث ١٦ مايو / أيار اإلرهابية، وحماكامت واعتقاالت 
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الصحفيني خالل ٢٠٠٣، وعدم استجابة الترشيع اجلنائي ملتطلبات املحاكمة العادلة١٩، 
وقد تبوأ املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان٢٠ مكانة بارزة عىل مستوى املؤسسات 
الوطنية التي تشتغل وفق مبادئ باريس، حيث متت إعادة اعتامده ضمن الفئة ألف، 
من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. بيد 
أن ذلك مل يقنع كافة الفاعلني احلقوقيني يف املغرب بالثقة يف املجلس، إذ بقيت بعض 
األطراف تشكك يف استقالليته عن الدولة ومدى قدرته عىل حل اإلشكالية احلقوقية 
باملغرب.٢١ وبالرغم من االنتقادات التي وجهت باستمرار للمجلس، فإن إحدى املهام 

الصعبة التي قام هبا هي تلك املتعلقة هبيئة اإلنصاف واملصاحلة.

هيئة اإلنصاف والمصالحة
إن فتح ملف حقوق اإلنسان ونقله إىل اإلطار املؤسسايت سمح بالوقوف عىل حجم 
وفظاعة االنتهاكات اجلسيمة، وأثبت أن مقاربة ذلك ال جيب أن تتوقف عند التعويض 
إحداث  إىل  تؤدي  األبعاد،  متعددة  معاجلة  إىل  جتاوزه  من  البد  بل  الرصف،  املادي 
نوع من املصاحلة، بكل ما يتطلبه ذلك من جرب للرضرين املادي واملعنوي، مع الرهان 
عىل املستقبل من أجل عدم تكرار ما حدث. ألجل ذلك أصدر املجلس االستشاري 
واملصاحلة٢٢،  اإلنصاف  هيئة  تسمى  جلنة  باستحداث  تتعلق  توصية  اإلنسان  حلقوق 
قصد الطي النهائي مللف انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد أنيطت هبذه اهليئة مهام حمددة 

بدقة أبرزها:
إجراء تقييم شامل ملسلسل تسوية ملف االختفاء القرسي واالعتقال التعسفي   

منذ انطالقه، من خالل االتصال واحلوار مع احلكومة، وهيئة التحكيم املستقلة 
واملنظامت  املعنية،  واإلدارية  العمومية  والسلطات  بالتعويض،  سابقا  املكلفة 

احلقوقية، وممثيل الضحايا وعائالهتم؛
مواصلة البحث بشأن حاالت االختفاء القرسي التي مل يعرف مصريها؛  

العمل عىل إجياد حلول حلاالت ضحايا االختفاء القرسي؛  
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عن  املرتتب  للتعويض  املستقلة  التحكيم  هيئة  به  قامت  الذي  العمل  مواصلة   

لالختفاء  تعرضوا  ممن  احلقوق  وأصحاب  للضحايا  واملعنوي  املادي  الرضرين 
القرسي واالعتقال التعسفي؛

العمل عىل جرب كل األرضار التي حلقت باألشخاص ضحايا االختفاء القرسي   

واالعتقال التعسفي؛
بذل مجيع املجهودات للكشف عن الوقائع التي مل يتم استجالؤها، وإصالح   

 األرضار ورد االعتبار للضحايا وترسيخ املصاحلة٢٣
وبحثا عن الفعالية مت حتديد مدة عملها يف تسعة أشهر، قابلة للتمديد عند الرضورة 
إثارة  وعدم  واملداوالت،  املناقشات  وبرسية  بالكتامن  وألزمت  أشهر،  ثالثة  ملدة 

املسؤوليات الفردية.٢٤  
وقد أنجزت اهليئة عمال قيام عىل مستوى التحريات والبحث والتقيص، وكشفت 
الكثري من املعطيات املتعلقة مبلف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان التي سبق أن 
شهدها املغرب منذ حصوله عىل االستقالل وإىل حدود ١٩٩٩. وقد تضمن تقريرها 

النهائي العديد من التوصيات من بينها:
تعزيز احلامية الدستورية حلقوق اإلنسان؛  

مواصلة االنضامم إىل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛  

تعزيز احلامية القانونية والقضائية حلقوق اإلنسان؛  

وضع اسرتاتيجية ملكافحة اإلفالت من العقاب؛  

إعادة تأهيل السياسة والترشيع اجلنائيني؛  

تأهيل العدالة وتقوية استقالهلا؛  

تفعيل توصيات املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان حول السجون؛  

ترشيد احلكامة األمنية؛  

النهوض بحقوق اإلنسان عرب الرتبية والتحسيس؛  

البحث العلمي املتعلق بالتاريخ املايض والراهن للمغرب؛  

تقوية اختصاصات املجلس االستشاري فيام يتعلق بالتصدي لالنتهاكات.  
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يضاف إىل ذلك جمموعة من التوصيات اإلجرائية، التي من شأهنا أن تسهل تنزيل 
التوصيات عىل املستوى العميل.

 وبالفعل ساعد تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة عىل فتح العديد من ورشات العمل 
الرامية إىل النهوض بحقوق اإلنسان وعدم تكرار أحداث املايض األليمة، كام رسع 
من وترية املصادقة عىل عدد من االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، ورفع 
بعض التحفظات التي سبق أن سجلها املغرب فيام مىض٢٥. غري أن وضع حد هنائي 
لالنتهاكات اجلسيمة ما زال يتطلب الكثري من العمل؛ ذلك أن املجلس االستشاري 
حلقوق اإلنسان أكد يف تقريره لسنة ٢٠٠٩ أن العديد منها ما زال موجودا حتى وإن 
التي  االنتهاكات  طبيعة  التايل  اجلدول  ويوضح  الرتاجع.  نحو  ينحو  االمر  هذا  أخذ 

قدمت بشأهنا شكايت سنة ٢٦٢٠٠٩.

العدد نوع االنتهاك
٢٩ ادعاء اختطاف أو اختفاء

٢ ادعاء التعرض للتعذيب أثناء االحتجاز

١٠٢ املساس بالسالمة البدنية وسوء املعاملة

٢ اإلصابة بالرصاص من طرف القوات العمومية

٥ احلق يف بيئة سليمة

٣ حرية التنقل

٢٤ منع احلصول عىل وثائق إدارية أو انتخابية

٢ احلق يف تأسيس اجلمعيات

٢ ممارسة احلق النقايب

٩  الشطط يف استعامل السلطة

١ املنع من الرتشح النتخابات اللجان اإلدارية

١٨١ املجموع

إن مسألة حقوق اإلنسان ال تتوقف عند اإلطار املؤسسايت بل تتجاوزه إىل منظومة 
القيم التي يستبطنها األفراد؛ وهو ما يطرح عند مقاربة املساواة.
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تحقيق المساواة بين الجنسين
ظل انعدام املساواة بني اجلنسني حارضا يف العديد من املجاالت. ففي جمال التاريخ 
مثال ذهب بعض الباحثني يف تاريخ املرأة املغربية يف العرص احلديث، إىل أن املصادر 
التارخيية عندما تشري إىل أدوار متميزة لبعض نساء املغرب يف فرتة معينة، فإن ذلك 
املرأة  اكتساح  أن  بيد   .٢٧الرجل أدوار  عىل  يتم  الذي  للرتكيز  خالفًا  باقتضاب  يتم 
ملجاالت متعددة عرب التعليم، وتزايد الوعي النسائي، دفعا هبا إىل املزيد من االنخراط 
يف املجتمع املدين، وتأسيس جيل من اجلمعيات النسائية٢٨ التي استفادت من اتساع 
هامش احلريات باملغرب٢٩، وبالتايل ممارسة نوع من الضغط والتأثري عىل كافة القوى 
السياسية، قصد تغيري النظرية الدونية للمرأة. وهو العمل الذي انخرط فيه العديد من 
جلمع  جرائده  منها  البعض  فتح  إذ  الثامنينيات٣٠؛  عقد  من  ابتداء  السياسية  األحزاب 
االحتجاجي  األسلوب  وهذا  الشخصية.  األحوال  مدونة  تغيري  إىل  الداعية  التوقيعات 
بشكل  معه  التفاعل  إىل  السياسية  السلطة  دفع  املغربية،  القوانني  عليه  تنص  ال  الذي 
إجيايب، حيث مت تعيني جلنة لتعديل مدونة األحوال الشخصية سنة ٣١١٩٩٣. إال أن ذلك 
مل يرق إىل ما كانت تطمح إليه املرأة، وكل من ينارص قضايا املساواة، فاستمر العمل 
عرب املنظامت النسائية التي أخذت تتوحد حول األهداف ذاهتا، بالرغم من وجود العديد 

من االختالفات الفكرية فيام بينها.

لحظة التحول في مسار قضية المرأة
شكل تعيني حكومة التناوب بقيادة عبد الرمحن اليوسفي سنة ١٩٩٧ حلظة جوهرية 
يف تاريخ املغرب، ويف مسار النضال النسائي بصفة عامة. ذلك أن املنظامت النسائية 
استطاعت أن تقحم قضايا املساواة يف برنامج احلكومة، وبات من الرضوري وضع 
سياسة عامة تنهض بذلك، حيث مت وضع مرشوع خطة العمل الوطنية إلدماج املرأة 

يف التنمية٣٢، والتي كانت تتوخى حتقيق األهداف التالية:
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ضامن مشاركة فعلية ودائمة للنساء يف التعليم والتنشئة؛  

النهوض بالصحة اإلنجابية وحتسني الوضعية الصحية للنساء؛  

ضامن مشاركة عادلة ودائمة للنساء يف التنمية االقتصادية؛  

تعزيز األهلية القانونية للنساء وحماربة العنف ضدهن؛  

تعزيز السلطة السياسية للنساء وتشجيع وصوهلن إىل مراكز اختاذ القرار؛  

وضع آليات مؤسساتية خاصة بالنساء.٣٣  

لقد أقحمت قضية املرأة يف املغرب يف صلب املعارك السياسية؛ وبقدر ما استفادت 
من ذلك عىل مستوى طرح قضيتها، تأثرت أيضا بشكل سلبي، إذ مل يبق حوهلا إمجاع، 
وإمنا بات حيكمها االختالف، كام هو األمر بالنسبة لكافة القضايا السياسية التي تسمح 
كبريتان  كتلتان  حوهلا  وتكتلت  بنجاعته.  اجلميع  إقناع  دومنا  حل  اختيار  بإمكانية 
كل  وسعى  اإلسالمية٣٤.  التيارات  خمتلف  جتمع  والثانية  العلامين،  التيار  األوىل  تضم 
طرف حلشد الدعم ملوقفه، وتعبئة أكثر ما ميكن من القوى االجتامعية خلف موقفه، 
وحتول األمر إىل نوع من استعراض القوة، ظهرت معامله وفهمت رسائله املوجهة إىل 
السلطة السياسية، من خالل مسريتني: األوىل يف الرباط شارك فيها ما يقارب ٧٠٠ 
ألف شخص، متثل االجتاه العلامين؛ والثانية يف الدار البيضاء حرضها ما يفوق املليون 
ونصف من املتظاهرين، أطرها التيار اإلسالمي،٣٥ فكان ذلك مبثابة الضوء األخرض 
الفعاليات  بعض  ضمت  استشارية  جلنة  تأسيس  عرب  تدخلت  التي  السياسية  للسلطة 
النسائية، معتمدة مقاربة تشاركية، مكنت من االستامع إىل مجيع الفعاليات ذات الصلة 
باملوضوع. وبعد نقاش وصل يف بعض املراحل إىل الباب املسدود٣٦، مت إخراج مدونة 
األرسة إىل حيز الوجود، إذ ُقّدمت إىل الربملان يف أكتوبر ٢٠٠٣، ومتت املصادقة عليها 

باإلمجاع.
لقد كان مسلسل إعداد مدونة األرسة غنيا بالدالالت، وأكد رضورة استمرارية 
القوى  كافة  ذلك  إىل  تدعو  أصبحت  حيث  السياسية،  للسلطة  التحكيمية  الوظيفة 
وال  امللك  فيها  يسود  برملانية  ملكية  اختيار  تتبنى  كانت  التي  تلك  حتى  السياسية، 
حيكم،٣٧ خاصة عندما اشتدت األزمة بني الطرفني، والتي كانت نتائجها مهمة عىل 
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مستوى النقاش السيايس العام. وميكن القول إهنا كانت امتحانا عسريا للنسق السيايس 
املغريب برمته، وأكدت أن الكثري من القضايا السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 
القوى  كافة  بني  السيايس  والتفاوض  التوافق  طريق  عن  إال  حسمها  ميكن  ال  داخله 
السياسية؛ وهي حالة ال ينهزم أحد فيها بل ينترص اجلميع٣٨. غري أن املنهجية التي مت هبا 
تقدمي املدونة تؤكد حدوث حتول حقيقي أيضا عىل مستوى عمل املؤسسات السياسية. 
وإصدارها  املدونة  تقدمي  من  الدستور،  مقتضيات  حسب  امللك  مينع  كان  يشء  فال 
باسمه. غري أنه قرر عرضها عىل الربملان، بالرغم من أن جمال القانون حسب الفصل ٤٦  

من دستور ١٩٩٦ ال يشمل ذلك. وقد ترتب عىل هذا األمر نتائج مهمة، من بينها:
ظهور بوادر انطالق التحوالت السياسية يف إطار استمرارية املؤسسات السياسية؛  

إعادة االعتبار للربملان عىل مستوى الترشيع كسلطة جتسد اإلرادة العامة؛ وهو   

ما ينسجم أكثر مع تبني االختيار الدميقراطي؛
رفع طابع القدسية عن جمال األرسة، الذي كان يعترب يف إطار مدونة األحوال   

الشخصية الترشيع املغريب الوحيد الذي خيضع برمته للرشيعة اإلسالمية؛
بال  تشغل  التي  الكربى  القضايا  يف  السيايس  للعمل  كآلية  التفاوض  تكريس   

املجتمع، قبل صياغة نصوص ترشيعية خاصة هبا؛
بلورة  يف  السياسية  القوى  كافة  دور  تستحرض  التي  التشاركية  املقاربة  اعتامد   

السياسات العامة.
ولكن ما الذي تغري من اخلطة الوطنية إلدماج املرأة إىل مدونة األرسة؟

ذلك ما ميكن فحصه من خالل التعرف عىل أهم مستجدات املدونة والتي ميكن 
تلخيصها مبا ييل:

إقرار مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة؛  

تقييد إمكانية تعدد الزوجات برشوط صارمة جتعله شبه مستحيل؛  

إقرار مبدأ العدل واإلنصاف بني الزوجني؛  

احلفاظ عىل حقوق الطفل وضامن متطلبات النفقة واحلضانة؛   

تبسيط القواعد اإلجرائية.  
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واملالحظ أنه فيام كانت اخلطة تسعى إىل املقاربة الشاملة لوضع املرأة، اختزلته املدونة 
يف جمال واحد هو األرسة، الذي اعترب موضوع خالف بني القوى السياسية.  غري أن 
دخول املدونة حيز التنفيذ سمح بربوز عدد من املؤرشات التي تبني أن هناك تطورا نوعيا 
حصل عىل هذا املستوى. ذلك أن نسبة تعدد الزوجات تراجعت سنة ٢٠٠٩ لتصل إىل 
٠,٣٠٪ أما بالنسبة للطالق فقد كان بواقع  ٤٤٩٢٢ طالقًا يف سنة ٢٠٠٣ فرتاجع إىل  
٢٤١٧٠ طالقًا سنة ٢٠٠٩، بينام ارتفعت طلبات التطليق للشقاق سواء من طرف الزوج 

أو الزوجة. وكذلك حدث ارتفاع يف الطالق االتفاقي وفق إحصائيات٣٩  ٢٠٠٩.
غري أن هذا ال يعني أن القضايا األخرى مت استبعادها بشكل هنائي، بل مت حتويلها 
هنا  من  باألولوية.  وحتظى  إمجاع  حوهلا  مادام  العامة  للسياسات  العادية  املجاالت  إىل 

ميكن أن نفهم سلوك احلكومة التي باتت تقدم امليزانية السنوية وفق مقاربة النوع. 
لقد اتضح جليا أن مسألة انعدام املساواة بني اجلنسني يف املغرب ال حتكمها السياسة 
إقرار  يف  احلل  كان  مث  ومن  املجتمع.  تصورات  يف  أيضا  متجذرة  هي  بل  لوحدها، 
نوع من التمييز اإلجيايب الذي مينح املرأة حّق التمثيل السيايس يف املؤسسة الترشيعية، 
عرب نظام الكوتا الذي مبقتضاه مت ختصيص ثالثني مقعدا يف الربملان املغريب للنساء؛ 
املرأة  حضور  عرب  املجتمع  عىل  التأثري  حماولة  املغرب  خالهلا  من  يتوخى  مقاربة  وهي 
املساواة  أفكار  استبطان  عىل  املجتمع  مساعدة  بغية  للبالد،  السياسية  املؤسسات  يف 
واستبعاد الدونية. ولعل ما ساعد عىل التفاعل بكامل اجلدية مع قضايا املرأة هو جتربة 
حكومة التناوب، التي تعد مدخال حقيقيا لإلصالح، قلب الكثري من املفاهيم، ومنح 

ديناميكية جديدة للحياة السياسية باملغرب.

منعطف التداول على السلطة
أدركت السلطة السياسية باملغرب يف التسعينيات من القرن العرشين، بل تيقنت بعد 
أن انترص تيار االختيار الدميقراطي عىل غريه من االختيارات األخرى، أن التحول أمر 
رضوري بل حيوي، سيمكن من معاجلة املشاكل مبقاربات خمتلفة، خاصة وأن دولة 
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القانون البد من أن يكون فيها تداول وتناوب عىل السلطة٤٠. وهذا األمر يتجاوز ما هو 
مؤسسايت ليجد تأصيله احلقيقي يف منظومة قيم املجتمع، حيث يسود االنفتاح وقبول 
اآلخر واستبعاد كل ما هو مطلق من احلياة السياسية، مما يساعد عىل التعايش بني 
خمتلف التيارات والقوى السياسية، فتستبعد فكرة اإلقصاء ليحّل حمّلها البحث عام جيمع 
بني الناس واألفكار وليس عام يفّرق. وهلذا ارتبط التناوب عىل الدوام مبسألة الرتايض، 
إذ بدونه قد يتحول إىل نوع من استبداد األغلبية الذي يوّلد شعورا باالغرتاب السيايس 
عن  العزوف  إىل  املطاف  هناية  يف  تقود  العامة  بالشؤون  متزايدة  مباالة  ال  عنه  تنتج 
املشاركة السياسية٤١. وعند احلديث عن تداول السلطة، فإن الثقافة السياسية السائدة 

داخل املجتمع يكون هلا دور أسايس يف بلورة األفكار، والتحكم يف املواقف٤٢.
لقد أمجع العامل عىل أن املدخل السليم إىل التناوب عىل السلطة هو انتخابات حرة 
ونزهية، وإال فإنه لن يكون إال منحة سياسية من طرف السلطة، ووجها من وجوه 
الالدميقراطية. غري أن التعيني قد يقبل استثناء يف فرتة معينة تكون سمتها األساسية بداية 
التحول، أو االنتقال الدميقراطي٤٣ ولكن من الصعب أن يتحول التعيني إىل قاعدة، 

فالعامل اليوم مل يعد يقبل بأية مرشوعية أخرى عدا املرشوعية الدميقراطية. 
انطلق التناوب يف املغرب بناء عىل اتفاق بني امللك الراحل احلسن الثاين وعبد الرمحن 
اليوسفي زعيم االحتاد االشرتاكي؛ وهو التناوب الذي ألصقت به الصفة التوافقية يف 
انتظار تنظيم انتخابات نزهية من املمكن أن تقود إىل االنتقال الدميقراطي احلقيقي٤٤. 
ذلك أن انتخابات ١٩٩٧ التي سبقت االتفاق مل حتصل فيها املعارضة عىل األغلبية؛ 
لذا مت اللجوء إىل حزبني تعودا التواجد يف السلطة ومها احلركة الشعبية والتجمع الوطني 
الدستور  ملقتضيات  خاضعة  التناوب  حكومة  وبقيت  عددية،  أغلبية  لتبنى  لألحرار، 
مل  الباحثني  من  الكثري  أن  من  وبالرغم  واسعة٤٥.  صالحيات  امللك  يعطي  كان  الذي 
مقاربة  يعتربوا ذلك تناوبا، بل هيمنة للسلطة امللكية بطرق ووسائل أخرى، إال أن 
موضوعية هلذا املسار تقتيض القول بأنه إن مل يكن حتوال حقيقيا فهو عىل األقل نقطة 
بداية، تأكد من خالهلا انتصار االختيار الدميقراطي، وأدركت فيها السلطة السياسية 
واملعارضة أن الدميقراطية تقتيض التنازالت، وتدبري االختالف. وقد كانت األحزاب 
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املعارضة تعي أمهية اللحظة وخطورهتا، فعملت عىل الترصف بشكل حذر، واختارت 
اإلدارة من وصول نخبة  استفادت  الكربى، كام  القضايا  التأين يف معاجلة الكثري من 
ديناميكية  أحدث  مما  متعددة،  جماالت  يف  الرفيع  التكوين  ذوي  األطر  من  جديدة 
من  الكثري  ذلك  ساعد  وقد  متعددة.  مستويات  عىل  ظهرت  املغرب،  داخل  حقيقية 
فعاليات املجتمع املدين عىل االقرتاب والتواصل مع مراكز صناعة القرار، واملشاركة 
يف بلورة السياسات العامة. ولعل هذا ما دفع بعض الباحثني إىل اعتبار التناوب مبثابة 
إعادة تشكل احلقل السيايس املغريب٤٦، فيام اعتربه آخرون بداية االبتعاد عن التسلط.٤٧
ومهام قيل أو كتب عن هذه اللحظة التارخيية، فال أحد يستطيع أن ينكر أهنا أحدثت 
ديناميكية يف احلياة السياسية املغربية، ودشنت بداية عودة الكفاءة إىل املنظومة املعيارية 
باملغرب، بعدما كان الوالء املطلق للسلطة هو املحدد األسايس واألول لبلوغ عدد من 

مناصب املسؤولية. 
وإذا كان التناوب التوافقي قد عجز عن إنتاج االنتقال الدميقراطي احلقيقي، فإن 
األغلبية  الذي حصل عىل  للحزب  تسمح  ٢٠٠٢ مل  نظمت يف سنة  التي  االنتخابات 
بقيادة احلكومة. وأمام استغراب اجلميع مت االحتكام إىل قراءة للدستور، تفيد أنه ال 
أن  حني  يف  باألغلبية،  الفائز  احلزب  من  األول  الوزير  بتعيني  تلزم  مقتضيات  توجد 
الدميقراطية تقتيض عكس ذلك متاما؛ إذ البد من أن تقود األغلبية املنبثقة من صناديق 
املعارضة؛ وهذه  االقرتاع احلكومة، مع احرتام تام حلقوق األقلية٤٨ التي تقوم بدور 

قاعدة كونية من الرضوري إعامهلا يف دولة القانون حتى ولو مل ينص عليها الدستور.
الوضع  هذا  عىل  حتتج  أن  فيها  املفروض  من  كان  التي  السياسية  القوى  أن  غري 
عىل  يقسو  البعض  جعل  الذع،  لنقد  سيعرضها  الذي  األمر  به٤٩،  قبلت  وترفضه، 
الرمحن  عبد  األستاذ  حكومة  دشنتها  التي  العريضة  اآلمال  أن  معتربا  برمتها  التجربة 
اليوسفي سنة ١٩٩٨ صنعت ورطة اليسار املغريب املشتت، احلامل، املتناقض، املغتبط 
بورشات العمل التي فتح، واملنجزات التي حقق، دون عناية واضحة مبقتضيات ما 
االلتفات  ومقتضيات  اهلشة،  السياسية  الرتكيبة  ذات  احلكومية  األغلبية  واقع  يتطلبه 
اليسار  أجنحة  داخل  جيري  ما  بتفاعالت  عالقته  يف  الذايت  احلزيب  الوضع  قضايا  إىل 
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املتخاصمة، وكذا يف عالقاته باألداء احلكومي..لقد فاقت غبطة – إن مل نقل نشوة – 
العمل احلكومي، سواء يف جوانبه اإلجيابية أو يف مستوياته املحارصة، ما كان مطلوبا يف 

٥٠...جمال البحث عن كيفية حتصني التجربة والتفكري يف سبل تطويرها
بظهور  متيزت  واملصاحلة،  اإلنصاف  هيئة  تقرير  إصدار  تلت  التي  املرحلة  إن 
من  ميكن  دستوري  بتعديل  القيام  ورضورة  الدستورية،  املسألة  حول  جدي  نقاش 
االنتقال إىل مرحلة سياسية أخرى. غري أن أحداث ١٦ ماي ٢٠٠٣ اإلرهابية األليمة، 
ستحول األنظار إىل وجهة أخرى وستدفع باملسألة االجتامعية إىل الواجهة؛ إذ اتضح 
كل  يف  مالئمة  بيئة  ومها  حقيقيا،  خطرا  يشكالن  باتا  باملغرب  واهلشاشة  الفقر  أن 
أن  اتضح  كام  االجتامعية،  والتفاوتات  احلرمان  يوظف  متطرف،  فكر  لرتعرع  مكان 
نحو  تتجه  املهمشني  احلرضيني  السكان  ومن  الشباب  من  عريضة  وفئات  رشائح 
األفق الطوباوي الكلياين الذي ميثله تأويل معني لإلسالم٥١ األمر الذي فرض بلورة 
سياسة عامة اجتامعية جديدة، تنتقد النموذج التنموي القطاعي، وتسعى إىل البحث 
عن اإللتقائية٥٢؛ ويتعلق األمر باملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، التي أحدثت ديناميكية 
حقيقية عىل املستوى االجتامعي، خاصة وأهنا جعلت من املجتمع املدين اآللية األساسية 
مستوى  عىل  التشاركية  للمقاربة  تكريس  مبثابة  ذلك  فكان  التنموية،  الربامج  لتنفيذ 
بلورة الربامج االجتامعية، مما سمح بتحول فعيل تدرجيي للمجتمع املدين من الرتافع 
هذا  عىل  حقيقية  صعوبات  هناك  أن  واتضح  تنموية  مشاريع  بلورة  يف  االنخراط  إىل 
املستوى، خاصة فيام يتعلق بإنتاج أفكار ميكن حتويلها إىل أنشطة مدرة للدخل تساعد 
عىل التخلص من الفقر. من هنا اختلط األمر عىل البعض واعتقد أنه يكفي تأسيس 
مقاولة صغرى أو تعاونية للقول بأنه مت إحداث نشاط مدر للدخل، يف الوقت الذي 
تتطلب التعاونية فكرا تعاونيا واملقاولة الصغرى تشبعا بروح املقاولة بينام تأسيس نشاط 

مدر للدخل يسبق اإلثنني معا. 
وقد خفت حدة املطالبة بالتغيري وأصبح االقتناع لدى الكثريين بأن حل املعضلة 
مل  التي  الرتابة،  من  نوع  يف  السياسية  احلياة  ودخلت  األولويات.  أوىل  هو  االجتامعية 
تعد تغري باملتابعة. وتأكد أن غياب الدميقراطية قد يشكل منبتا خصبا ألكثر أشكال 
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الدين  تستحرض  جديدة  سياسية  قوى  السطح  عىل  وبرزت   ٥٣رضرا املنظم  العنف 
اجتامعية  فئات  من  تقرتب  جعلتها  اشتغال  آليات  لنفسها  وطورت  للتعبئة،  كعنرص 

ومناطق نائية مل تكن تعريها األجندات السياسية أمهية تذكر.
مستوى  عىل  ضعيفة  نسبة  سجلت  التي   ٢٠٠٧ انتخابات  ستنظم  ذلك  خضم  يف 
نحو  للمغرب  الرسمية  البوابة  هي  تكون  بأن  احلاملني  آمال  معها  وتبخرت  املشاركة، 
جمال  يف  اليسء  املايض  إرث  من  التخلص  يصعب  أنه  أكدت  فنتائجها  الدميقراطية؛ 
قرار  اختاذ  االنتخابية إىل  اللوائح  املسجلني يف  بأغلب  دفع  يكون  قد  مما  االنتخابات، 
واتضح  يعنيهم،  شأنا  تعد  مل  االنتخابات  أن  سلوكهم  خالل  من  مؤكدين  املقاطعة، 
من  الكثري  كان  وإن  أمهية،  أية  السلطة  وال  األحزاب  تعرها  مل  املشاركة  ثقافة  أن 
املتفائلني يعتربون أن اإلعالن عن ضعف املشاركة يعترب يف حد ذاته نرصا عىل تزوير 
االنتخابات.٥٤ ولكن ما ميز االنتخابات يف ٢٠٠٧ هو أن احلزب الفائز فيها سمح له 
هذه املرة بقيادة احلكومة.٥٥ غري أنه اتضح ـ بل تأكد مرة أخرى، أن املنظومة احلزبية 
عقد  من  بد  ال  بل  منسجمة،  حكومة  بناء  من  ميكنان  ال  االقرتاع  ومنط  باملغرب 
توافقات  التنازالت لبناء  مرهونا بتقدمي  احلكومي يبقى  حتالفات، مما يعني أن العمل 
هشة، أكثر من سعيه إىل البحث عن الفعالية؛ وهو يف هناية املطاف أمر مضعف بل 
منهك للحكومات. ويف مقابل األحزاب السياسية التي رأى البعض منها النور منذ زمن 
احلركة الوطنية، طورت القوى اإلسالمية مبختلف تفرعاهتا أساليب عملها وأصبحت 

أكثر استقطابا للشباب والنساء.

القوى السياسية اإلسالمية
عرف املغرب لفرتات طويلة انسجاما تاما بني الدين والسياسة٥٦؛ وحتى قبل حصوله 
عىل االستقالل، اعتربت السلطة السياسية الراعية للمجال الديني دومنا منازع. أمل يكرس 
الدستور املغريب باستمرار الفصل التاسع عرش الذي اعترب امللك كأمري للمؤمنني٥٧ـ منذ 
دستور ١٩٦٢ وإىل حدود دستور ٥٨١٩٩٦ـ، لدرجة ميكن معها القول بأنه الفصل الذي 
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حظي بأكرب قدر من الدراسات واألبحاث٥٩، بل اعتربه بعض الباحثني مبثابة مظّلة 
للحياة السياسية والدستورية املغربية بأكملها٦٠. إذا كان األمر كذلك فام هي األسباب 
التي أدت إىل ظهور حركات إسالمية يف املغرب، تنازع السلطة السياسية يف جمال ظل 

حكرًا هلا زمنًا طويًال؟
أكدت التجارب أن ظهور احلركة اإلسالمية يف بلد ما، هو نتيجة تفاعل رشوط 
داخلية مع ظروف عامة مرتبطة أساسا بالنظام اإلقليمي العريب واإلسالمي٦١، ومن 
العامل  شهدها  التي  بالتحوالت  املغربية  اإلسالمية  السياسية  القوى  كافة  ارتبطت  مث 
العريب. فالشبيبة اإلسالمية٦٢ ظهرت نتيجة ما عاشته احلركة اإلسالمية يف مرص مع 
السلطة،  إىل  اخلميني  بوصول  ظهورها  ارتبط  واإلحسان٦٣  العدل  ومجاعة  النارصية، 
وبناء  اجلامعة  تأطري  خالله  من  يتم  فكرا  ينتج  الذي  الزعيم  حضور  لدهيا  نجد  حيث 
مواقفها،٦٤ عكس الشبيبة اإلسالمية التي غلب عليها طابع النضال اجلامعي، وأثقلت 
منذ البداية بدم عمر بنجلون٦٥، ومل يفلح زعيمها فيام نجح فيه عبد السالم ياسني، 
احلكم  حتقق  تنتظر  أهنا  رصاحة  تعلن  قوي،  حضور  ذات  سياسية  مجاعة  بناء  أي 
ولوج  إىل  الطاحمني  اإلسالمية،٦٧  الشبيبة  حركة  عن  املنشقني  أن  بيد   .٦٦اإلسالمي
العمل السيايس، سيلتحقون بحزب احلركة الشعبية الدستورية، الذي سيحمل يف ما 
بعد اسم العدالة والتنمية، وهم من سيقود مرحلة سياسية جديدة يف تاريخ املغرب، 
االنتخابات  إجراء  بذلك  واملقصود   ،٢٠١١ دستور  مقتضيات  أول  تنزيل  مع  بدأت 

الترشيعية يف ٢٥ نوفمرب ٢٠١١.
إن تعدد القوى السياسية اإلسالمية باملغرب، وحضور اإلسالم عىل مستوى اخلطاب 
السيايس حتى من طرف قوى غري إسالمية، يؤكد أنه من غري املمكن اختزال اإلسالم 
يف مرشوع اجتامعي وحيد٦٨ ففي الوقت الذي انخرطت فيه مجاعة العدل واإلحسان 
يف حركة ٢٠ فرباير بقوة، وعززت مسرياهتا واجتامعاهتا التنظيمية يف كافة املدن املغربية، 
رفض حزب العدالة والتنمية٦٩ ذلك، بينام نزلت احلركة\الزاوية البودشيشية التي متثل 
التي  السياسية  السلطة  أما  الدستور.  ملرشوع  منارصة  الشارع  إىل  الصويف٧٠  اإلسالم 
كانت ترفض أن ينازعها أحد يف السلطة الدينية، وينتقدها يف ذلك الكثريون، فقد 
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السياسية،  القوى  من  العديد  طرف  من  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  مطالبة  أصبحت 
باحتكار االختصاص الديني٧١ والتفرد بإمارة املؤمنني٧٢. فكيف حدث التحول؟

مخرجات الربيع العربي
أكدت نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية لسنة ٢٠٠٧ التي مل تتعد ٣٧ يف املائة أن 
احلياة السياسية تشهد ركودا حقيقيا، كام وجهت االنتقادات إىل األحزاب السياسية، 
عىل أهنا مل تعد قادرة عىل التأطري السيايس. وميكن القول بشكل موضوعي، أن ما بات 
يطلب منها، من قبيل إخضاع تسيريها للمبادئ الدميقراطية، أصبح يتجاوز قدراهتا؛ 
السياسية  والسلطة  القوانني،  عليه  تنص  ما  خارج  حمددا  كان  السيايس  دورها  إن  إذ 
هي التي كانت لوحدها تقرر يف مصريها، توصل من تشاء إىل احلكومة وتبعد عنها 
الوقت  تعرف  ووحدها  القيادة٧٣،  إىل  يصل  أن  جيب  من  داخلها  وتؤازر  تريد،  من 
إىل  ذلك  األمر  تعدى  بل  تقسيمه،  عرب  سيايس  حزب  قوة  من  احلد  فيه  جيب  الذي 
استحداث أحزاب سياسية يف رسعة قياسية تقود أغلبيات برملانية وحكومات٧٤. ويف 
مثل هذا املناخ يغيب التنافس السيايس، ويتعّطل كثري من القواعد التي حتكم الشأن 
السيايس٧٥، بحيث تصبح السلطة السياسية هي الفاعل األسايس، بينام ترتاجع كافة 

القوى االجتامعية األخرى وتصبح ذات أدوار ثانوية. 
مل يكن من املمكن أن يبقى املغرب يف منأى عن التحوالت التي أحدثتها الثورة يف 
تونس٧٦، حتى وإن كانت ظاهرة االحتجاج يف الشارع باملغرب عرفت قبل الثورة 
وحتولت يف العديد من املدن، مبا فيها العاصمة، إىل نوع من العمل اليومي لفئات ذات 
مطالب اجتامعية٧٧. وقد جسدت حركة ٢٠ فرباير التعبري املغريب عن ذلك. فقد بدأت 
بشكل متواضع، ورسعان ما حتولت إىل حركة يشارك يف مسرياهتا اآلالف٧٨، بعد 
أن انضم إليها بعض القوى الباحثة عن دور جديد لليسار املغريب، وإخراجه من حالة 
الوهن،٧٩ والعديد من شبيبة األحزاب السياسية، باإلضافة إىل مجاعة العدل واإلحسان، 
ومن  ملحوظ،  مجاهريي  زخم  من  ومكنتها  احلركة  داخل  حقيقية  قوة  شكلت  التي 



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٢٥٤

مل  املغرب  يف  العريب  الربيع  تبيئة  أن  غري  واالنضباط.  التظاهر  جمال  يف  راكمتها  جتربة 
تفرز شعار الشعب يريد إسقاط النظام، بقدر ما أنتجت شعار الشعب يريد اإلصالح 

والقضاء عىل الفساد. 
مل تأخذ السلطة السياسية جانب االنتظار، بل أطلقت مبادرة لتعديل الدستور٨٠ 

متحورت حول سبعة مرتكزات أساسية؛ وهي:
التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية املغربية؛  

ترسيخ دولة احلق واملؤسسات وتوسيع جمال احلريات الفردية واجلامعية، وتعزيز   

منظومة حقوق اإلنسان؛
االرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة؛  

توطيد مبدأ فصل السلطات وضامن توازهنا؛  

تعزيز اآلليات الدستورية الضامنة حلقوق املواطنني؛  

تقوية آليات ختليق احلياة العامة؛  

دسرتة هيئات احلكامة اجليدة وحقوق اإلنسان واحلريات.٨١  

وإذا كانت مسألة تعديل الدساتري السابقة يف املغرب تعترب ممارسة ملكية رصفة٨٢، 
عادة ما كان يغلب عليها طابع التكتم، فال يعرف من هم التقنيون الذين أنجزوها، 
األحزاب  بعض  تعلنه  كانت  ما  باستثناء  ذلك،  سبقت  التي  املناقشات  طبيعة  وال 
السياسية عرب جرائدها حول تقدمي مذكرات للملك هبذا الصدد أو ذاك. لكن املغرب 
السيايس  التطور  جماراة  عن  عاجزا  الدستور  فيها  أصبح  مرحلة  إىل  املرة  هذه  وصل 
واالقتصادي واالجتامعي للمجتمع، وظهرت حمدودية التعديالت التي كانت تلحق به 

من وقت آلخر، وأصبح خيار وضع دستور جديد واجبا٨٣.
 قبل فحص ما طرأ عىل قاعدة حتضري دستور ٢٠١١ من تغيري، تفرض بعض األسئلة 
نفسها، من قبيل: ما الدافع إىل إدخال تغيري عىل هذا املستوى؟ أهو حتويل الضغط الذي 
كان يشهده املغرب، وتوجيهه نحو خمارج اختزلت يف إجراءات دستورية، ذات طبيعة 
تقنية، حتول حرارة الشارع نحو نقاش نخبوي، يدور أساسا يف ردهات اجلامعات بني 
أساتذة القانون الدستوري؟ أم هو مواجهة وحتد للتيارات التي ظلت تطالب باستمرار 
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باجلمعية التأسيسية٨٤، كمدخل ألي تعديل دستوري سليم،٨٥ وحرماهنا من استاملة 
اجلامهري املنتشية بنسامت الربيع العريب؟٨٦ 

لقد سمحت فرتة إعداد الدستور جلميع التيارات السياسية بالتعبري عن مواقفها منه 
ومن قضايا أخرى بشكل غري معهود، وبرزت مسألة امللكية الربملانية كاختيار بديل، 

وضع له البعض مرتكزات حمددة وهي:
االعرتاف الرصيح بأن الشعب هو صاحب السيادة واملنبع األصيل للرشعية،   

ومصدر كل السلطات.
جيب أن ختضع مجيع املؤسسات والسلطات ألحكام الدستور وحده...  

التنصيص عىل أن املغرب دولة مدنية دميقراطية تفصل جمال القداسة عن جمال   

السياسة، وأن ديانة غالبية سكانه هي اإلسالم، مع االعرتاف بحرية معتنقي 
وبحرية  الدينية  شعائرهم  ممارسة  يف  واألجانب  املغاربة  من  األخرى  الديانات 

العقيدة للجميع.
االلتزام بتوفري الضامن التام للحريات وحقوق اإلنسان وكرامته...  

التنصيص عىل أال ميارس امللك وأفراد أرسته الذين حيملون لقب أمراء وأمريات   

مستويات  كل  يف  املال  وأعامل  السلطة  بني  اجلمع  وعدم  باملال،  تتصل  أعامال 
املسؤوليات التنفيذية واإلدارية والقضائية.

إنجاز املطلب الذي مرت عليه سنوات عديدة، واملتمثل يف دسرتة كل مطالب   

هيئة اإلنصاف واملصاحلة.٨٧
امللك  عهد  دستور يف  أول  لوضع  طريق  خارطة  مارس  من  التاسع  خطاب  رسم 
حممد السادس، حيث نص عىل جلنة خاصة أحدثت هلذه الغاية، مكونة يف أغلبها من 
أساتذة بكليات احلقوق املغربية٨٨ طلب منها اإلصغاء والتشاور مع املنظامت احلزبية 
والنقابية ومع الفعاليات الشبابية واجلمعوية والفكرية والعلمية املؤهلة وتلقي تصوراهتا يف 
هذا الشأن...٨٩ دومنا إغالق جمال االجتهاد أمامها لتمكني املغرب من نص دستوري. 
وأحدثت إىل جانبها آلية سياسية ملتابعة التشاور حول مرشوع الدستور، تضم رؤساء 

اهليئات السياسية والنقابية٩٠. 
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وقد مت تقدمي الدستور يف الوقت املعّين، وسمح ذلك مبقاربة طبيعة الفكر السيايس 
تعكس  هبا  خاصة  مذكرات  تقدميها  خالل  من  املغربية،  السياسية  األحزاب  لدى 

تصورها للمسألة الدستورية.
فحزب االستقالل الذي كان يقود احلكومة حني هبوب رياح الربيع العريب أكد 
تثمينه الالحمدود خلطاب ٩ مارس، معتربا إياه خطابا تارخييا وثورة شمولية وتوجيها 
حمكام لإلصالح املرجتى يف ترسيخ قيم الدميقراطية احلقة يف املجتمع،...٩١ مع اإلشارة 
أنه  غري  االنتخابات،  تزوير  هو  املغربية  السياسية  احلياة  يواجه  مشكل  أبرز  أن  إىل 
مع  تتعارض  ال  أن  جيب  البالد  قوانني  أن  عىل  الديباجة  يف  التأكيد  برضورة  طالب 
للقانون  الترشيع  مصادر  أسايس من  مصدر  اإلسالمية  الرشيعة  اإلسالم، وأن  تعاليم 
لن  الدستوري  اإلصالح  أن  عىل  فأرص  االشرتاكي  االحتاد  حزب  أما   .٩٢باملغرب
تطاول  عميقة،  سياسية  بإصالحات  نفسه  الوقت  يف  ارتبط  إذا  إال  فعاال...  يكون 
مدونة االنتخابات، والقوانني االنتخابية، وقانون األحزاب، كام تطاول حماربة الفساد 
االنتخايب وتؤكد عىل إرادة سياسية واضحة الحرتام استقاللية احلقل احلزيب، وحلامية 
٩٣...االنتخابات واملؤسسات املنتخبة من العبث واستعامل املال، وملالحقة املفسدين

أما حزب العدالة والتنمية فوضع سبعة توجهات لذلك وهي:
دستور يرتقي مبكانة املرجعية اإلسالمية؛  .١
ملكية دميقراطية قائمة عىل إمارة املؤمنني؛  .٢

تقدم رائد يف صيانة احلريات العامة وحقوق اإلنسان؛  .٣
دميقراطية منتجة لفعالية السلطات ولفصل يضمن التوازن؛  .٤

االرتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقالليته؛  .٥
جهوية متقدمة بضامنات دستورية واسعة؛  .٦

احلكامة اجليدة الضامنة للتنافسية االقتصادية واملنتجة للفعالية العمومية يف تدبري   .٧
الشأن االقتصادي.٩٤

والتأمت بعض مكونات اليسار وأصدرت إعالنا من أجل ملكية برملانية ينسجم مع 
مطالب حركة ٢٠ فرباير. وقد تضمن اإلعالن:
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التنصيص عىل أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الرشعية والسلطة وال   

توجد سلطة أو صالحيات إال ما ينص عليه الدستور؛
أن يكون كل الترشيع لربملان حقيقي من خالل انتخابات حرة ونزهية؛  

أن تكون كل السلطة التنفيذية حلكومة حقيقية مع ربط كل مسؤولية باملحاسبة   

واملراقبة؛
بكل  يتمتع  أخرى،  سلطة  كل  عن  متاما  مستقلة  سلطة  القضاء  يكون  أن   

رشوط االستقالل والنزاهة والكفاءة والفعالية لتطبيق القانون ومحاية احلريات 
واحلقوق؛

املغرب دولة مدنية دميقراطية ال مركزية، نظام احلكم فيه هو امللكية الربملانية   

حيث امللك ميلك وال حيكم، وهو رمز الدولة وال تنتهك حرمته وفق ما ينص 
عليه الدستور؛

رفع القداسة عن جمال السياسة واملسؤولية؛  

ال ميكن اجلمع بني ممارسة السلطة وأعامل املال.   

تتعلق  أخرى  قضايا  حول  تصوره  تقدمي  إىل  سعى  بل  بذلك  اإلعالن  يكتف  ومل 
العمل  وإلغاء  والنقايب،  السيايس  االعتقال  بقايا  وإهناء  اإلعالم،  وحترير  بالفساد 
اليد  كتقبيل  امللكي  الربوتوكول  من  اإلنسانية  بالكرامة  واملخلة  العتيقة  املظاهر  بكل 

٩٥...والركوع
الدستور  مضامني  حول  مقرتحاهتا  تقدمي  إىل  وأحزاب  تنظيامت  بادرت  حني  ويف 

توقفت أخرى عند طريقة إعداده، نورد منها يف هذا الصدد منوذجني:
األول: يتعلق باجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان التي أكدت أن املرتكزات السبعة 
من  العديد  يف  غامضة  تبقى  اجلديد  الدستور  لصياغة  كأرضية  امللك  قدمها  التي 
إىل  ترقى  ال  األحوال  مجيع  يف  وهي  القوى،  موازين  حسب  للتأويل  وقابلة  جوانبها 
قاعدة  اعتامدها  وأن  اجلمعية.  تطرحها  التي  املنشود  الدميقراطي  الدستور  متطلبات 
لتعديل الدستور احلايل لن ميكن من نزع الطابع املخزين واالستبدادي عن الدستور 

املعدل...٩٦
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الثاين: خيص العصبة املغربية حلقوق اإلنسان٩٧ التي اعتربت أن أي دستور دميقراطي 
ال بد وأن ينطلق من ركائز أساسية، ويف مقدمها أن هذه الوثيقة جيب أن ترشف عىل 
وضعها هيئة أو جملس حيظى أوًال برضا وموافقة مجيع مكونات املجتمع، ويعكس تنوع 

.٩٨...املشارب الفكرية والعقيدية للمجتمع املغريب
حول  بتصوراهتا  تقدمت  التي  واألحزاب  اهليئات  مواقف  عىل  االطالع  إن 
حقيقيا  حتوال  عرف  املغريب  املجتمع  أن  يؤكد  إعداده،  طريقة  أو  الدستور  مضامني 
السلطة  أ  يبوِّ فخطاب  التشاركية.  املقاربة  عن  بعيدا  تأطريه  املمكن  من  عاد  وما 
وىل.  قد  عهده  أن  اتضح  السيايس،  واخلطاب  للفعل  املحتكر  مكانة  السياسية 
من  الكثري  تعرض  عديدة٩٩  وسياسية  اجتامعية  توترات  عاش  أن  للمغرب  سبق  لقد 
الفاعلني فيها لقمع رشس١٠٠، وتركت آثارها عىل مستويات عدة، بيد أهنا دفعت 
كافة الفاعلني السياسيني يف املغرب إىل االستبعاد التدرجيي خليار العنف من ساحة 
العمل السيايس، وإحالل مسألة قبول اآلخر حملَّ االستبعاد، كام أصبحت السلطة 
يف  املشاركة  مبدأ  تتقّبل  األمور  من  للكثري  صدرها  يتسع  يكن  مل  التي  السياسية 
يف  تضمينها  مت  قدمت  التي  واآلراء  املالحظات  من  الكثري  أن  اتضح  وقد  السلطة. 
متن الدستور. فامللك الذي كان يعترب منذ دستور ١٩٧٠ شخصا مقدسا ال تنتهك 
له  يضمن  اجلديد  الدستور  من   ٤٦ الفصل  وأصبح  القدسية  عنه  رفعت  حرمته١٠١، 
٢٠١١ هو بداية االنتقال  واجب التوقري واالحرتام. فهل ميكن القول إن دستور 

باملغرب؟ الدميقراطي 
لعل منطق األشياء يقتيض فحص أهم مضامينه والوقوف عىل أهم املستجدات التي 

جاء هبا.

دستور البداية
كان من الطبيعي أن حيمل الدستور مضامني جديدة، وما كان من املمكن أن يرتدَّ إىل 
اخللف، مثلام حدث مع دستور ١٩٧٠ الذي شكل تراجعا حقيقيا مقارنة بدستور١٩٦٢. 
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عدة،  مستويات  وعىل  املتغريات  من  الكثري  شهد  املغريب  االجتامعي  النسق  أن  ذلك 
وانعكس ذلك أيضا عىل النسق السيايس الذي انخرط يف عملية حتول حتى وإن كانت 
أحيانا بطيئة ولكنها كانت تبعده شيئا فشيئا عن أساليب املخزن١٠٢. مث إن طبيعة 
املامرسة  من  انطالقا   – غريها  من  أكثر  تدرك  كانت  الدستور  تعديل  جلنة  مكونات 
لسنوات طويلة يف جمال التدريس أو يف جماالت حقوقية – سقف املطالب وطبيعتها، 
اإلعداد، مث  قدمت أثناء فرتة  واملجتمع املدين التي  األحزاب  مالحظات  ناهيك عن 
ضغط حركة ٢٠ فرباير التي ظلت تنظم مسرياهتا دون كلل أو ملل طيلة فرتة اإلعداد، 

مما شكل حتديا حقيقيا ملسار إعداد الدستور. 
يوليو  الفاتح من  موعد  وحدد  الدستور،  قدم مرشوع  يونيو٢٠١١   ١٧ وبتاريخ 
كموعد لتقدميه لالستفتاء. وقد تبنت بعض القوى املعارضة موقف املقاطعة وعدم 
الذهاب أصال إىل مكاتب التصويت،١٠٣ حماولة بذلك استثامر ارتفاع نسبة املقاطعة 
يف االستحقاقات االنتخابية السابقة، يف الوقت الذي جتند الكثري من أعوان السلطة 
سمح  قد  كان  وإذا  االقرتاع.  صناديق  إىل  بكثافة  التوجه  قصد  املواطنني  لتعبئة 
وسائل  عرب  مواقفهم،  عن  والتعبري  العام  الشارع  يف  بالتظاهر  الدستور  ملعاريض 
اإلعالم، فإن األمر مل خيل من مناوشات مع منارصي الدستور. ويف هناية املطاف مت 
الذي  األمر  وعارضه١٠٤١٥٤٫٠٦٧   ٩٫٩٠٩٫٣٥٦ مبوافقة  وحظي  لالستفتاء  تقدميه 
هذا  تشويه  إىل  امتدت  التزوير  يد  أن  اعتربوا  الذين  املتابعني،  من  الكثري  استفز 
مت  التي  النسبة  وأن  خاصة  الدميقراطي،  التحول  عملية  يف  وشككوا  االستحقاق، 
التصويت هبا مل تكن ختتلف كثريا عام كان حيدث يف الدساتري السابقة التي كانت 
السلطة هي املتحكمة يف كافة مسار إعدادها١٠٥، بينام ذهب آخرون إىل تفسري ذلك 
سيصوت  أنه  عىل  عالنية  ورصح  امللك  قدمه  الدستور  مرشوع  كون  من  انطالقا 
لصاحله١٠٦، ومن مث فإن كافة املشاريع التي يقدمها امللك تستمد قوهتا من اإلمجاع 

الذي حتظى به امللكية.
من  التحّول  هذا  ويظهر  عّدة،  مستويات  عىل  نوعيا  حتوال  اجلديد  الدستور  يعترب 

خالل املقارنة الكمية مع دستور ١٩٩٦ ؛ وهو ما يوضحه اجلدول التايل:



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٢٦٠

دستور ١٩٩٦ دستور ٢٠١١
عدد الفصول

١٨٠  فصال ١٠٨ فصول
الديباجة

٩ إلزامية ٢ الزاميان
األحكام العامة 

١٨ فصال ١٨ فصال
احلريات األساسية واحلقوق

٢٢ فصال ١١ فصال
امللكية

١٩ فصال  ١٧ فصال
الربملان

٢٧ فصال  ٢٢ فصال
احلكومة

٨ فصول ٨ فصول
العالقة بني السلطات

١٢ فصال ١١ فصال 
املحكمة الدستورية املجلس الدستوري

٦ فصول ٤ فصول
السلطة القضائية

٢٢ فصال ٦ فصول
املحكمة العليا

ألغيت ٥ فصول
املجلس األعىل للحسابات

٤ فصول ٤ فصول
املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي املجلس االقتصادي واالجتامعي

٣ فصول ٣ فصول
اجلهات واجلامعات الرتابية اجلامعات املحلية

١٢ فصال ٣ فصول
احلكامة اجليدة

١٨ فصال غري موجودة
مراجعة الدستور

٤ فصول  ٤  فصول
أحكام انتقالية وختامية أحكام خاصة

٥ فصول فصالن
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ولعل نظرة موضوعية عىل مضامينه تؤكد حدوث حتول عىل مستويات عدة أبرزها:
سمو االتفاقيات الدولية عىل القوانني الوطنية؛

أية  تطاهلا  أن  ميكن  ال  التي  الثوابت  ضمن  واحلريات  الدميقراطي  االختيار  إدراج 
مراجعة دستورية؛

اعتبار اللغة األمازيغية لغة رسمية؛  

االعرتاف بالتعدد الثقايف عىل مستوى اهلوية؛  

تعزيز مكانة املعارضة؛  

تبني املقاربة التشاركية يف جمال الترشيع؛  

التفصيل يف احلريات واحلقوق األساسية؛  

تعزيز فصل السلطات؛  

تقوية مكانة السلطة التنفيذية املنبثقة عن الربملان؛  

توسيع جمال القانون؛  

تعزيز استقالل السلطة القضائية وتكليفها بحامية احلقوق واحلريات؛  

اعتامد اجلهوية عىل مستوى التنظيم الرتايب؛١٠٧  

دسرتة هيئات احلكامة اجليدة والنهوض بحقوق اإلنسان؛  

إىل جانب ذلك احتفظ الدستور للملك بعدد من االختصاصات أمهها إمارة املؤمنني 
ورئاسة  اجليش،  وقيادة  الدولة،  ورئاسة  الديني،  املجال  يف  وحرصها  ضبطها  مت  التي 
جملس الوزراء واملجلس العلمي األعىل، واملجلس األعىل لألمن، واملجلس األعىل للسلطة 
املتصدر  السيايس  احلزب  من  احلكومة  رئيس  تعيني  لزاما  أصبح  املقابل  يف  القضائية. 
لالنتخابات، الذي أصبح بإمكانه، بالتفويض من امللك، أن يرتأس جملس الوزراء وجملس 
األمن بناء عىل جدول أعامل حمدد. أما السلطة التنفيذية فقد أصبحت مهمة حكومية رصفة، 

حيث مت توسيع وضبط اختصاصات جملس احلكومة الذي حتول إىل مؤسسة دستورية.
الدستور،  إىل  االنتقادات  توجيه  من  املعارضة  القوى  بعض  مينع  مل  هذا  أن  بيد 
واعتباره بعيدا عن قيم الدميقراطية احلقة١٠٨ ومل يغري من الطبيعة االستبدادية للنظام 

.١٠٩السيايس



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٢٦٢

كان من الرضوري بعد املصادقة عىل الدستور أن يتم تفعيل مقتضياته، ال سيام   
الذي  الدستور  ملقتضيات  االمتثال  الالزم  من  كان  وقد  ترشيعية.  انتخابات  تنظيم 
  ١١٠الدميقراطي والشفافة أساس مرشوعية التمثيل  االنتخابات احلرة والنزهية  جعل 
وألزم  السلطات العمومية باحلياد التام إزاء املرتشحني وعدم التمييز بينهم، وبات 
املساس بشفافية االنتخابات ونزاهتها يعترب فعال خمالفا للقانون.١١١  ولتحقيق ذلك مت 
استدعاء الربملان يف دورة استثنائية ملناقشة القوانني التي ستؤطر العملية االنتخابية.١١٢ 
اإلجيايب  احلياد  طبعه  جو  يف   ٢٠١١ نوفمرب   ٢٥ بتاريخ  االنتخابات  أجريت  وبالفعل 
للسلطة ومواصلة حركة ٢٠ فرباير مسرياهتا املطالبة باملقاطعة. وأكدت تقارير اجلهات 
مهلة  يف  مت  النتائج  عن  اإلعالن  أن  كام  سالمتها١١٣،  عىل  االنتخابات  راقبت  التي 
قصرية مقارنة مبا كان حيدث يف املايض. وقد مت تبني التمييز اإلجيايب لصالح النساء 
املرجعية  ذي  والتنمية  العدالة  حزب  فيها  تبوأ  التي  االنتخابات،  هذه  يف  والشباب 
يكن  مل  عدد  وهو  املقاعد  من   ١٠٧ عىل  حصل  حيث  الصدارة،  موقع  اإلسالمية 
أشّد املتفائلني يتوقعه، بينام تراجع حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية الذي قاد 
مرحلة التناوب إىل املرتبة اخلامسة بتسعة وثالثني مقعدا. أما حزب األصالة واملعارصة 
الذي قاد حتالفاـ كان هو املستفيد األكرب منه، يتكون من مثانية أحزاب فيها التقدمي 
واإلسالمي واليميني ومن تعود عىل التموقع يف الوسط، فقد حصل عىل املرتبة الرابعة 

بسبعة وأربعني مقعدا.
بعد تشكيل احلكومة التي تكونت من حتالف يضم أربعة أحزاب، هي باإلضافة 
إىل حزب العدالة والتنمية: حزب االستقالل، واحلركة الشعبية مث التقدم واالشرتاكية، 
اجتهت األنظار نحو حركة ٢٠ فرباير، التي اتضح أهنا تفتقر إىل عنرص االنسجام الفكري 
انسحبت  ما  رسعان  إذ  السياسية؛  احلركات  واستمرارية  لنجاح  رضوريا  يبقى  الذي 
منها مجاعة العدل واإلحسان التي كانت متدها بزخم مجاهريي كبري، منترش يف عدد 
من املدن واألقاليم املغربية، وتراجع عدد من رجال املال عن الظهور يف مسرياهتا١١٤. 
غري أن ما أرخى بظالله عىل متاسك صفوفها هو انضامم أحد نشطائها إىل حزب األصالة 

واملعارصة١١٥ الذي سبق أن اهتمته احلركة يف أوج قوهتا بالفساد السيايس.
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مث عاد االهتامم إىل الربملان بوصفه اآللية التي ستفّعل تنزيل الدستور عرب القوانني 
العمل  طريق  تتلمس  داخله  املعارضة  مكونات  بعض  أخذت  والعادية، كام  التنظيمية 
استأنست  بعدما  باأللفة  تشعر  أخرى  مكونات  تعد  مل  بينام  عليها،  اجلديد  السيايس 
بردهات احلكومة ومكاتب الوزارات، وترص عىل قيادة املعارضة باسم أحزاهبا. هذا فيام 
انربى اليسار غري املشارك إىل عقد مؤمتراته لالنسجام مع مقتضيات قانون األحزاب 

اجلديد، وإعادة حتليل جتربة حركة ٢٠ فرباير. 
لقد أكد الربيع العريب أن البالد التي كانت فيها إمكانية احلوار منعدمة أو تكاد، 
والتي بوغت حكامها باحلركة، شهدت سقوط أولئك احلكام أو عىل األصح الرموز 
األبرز للحكم يف تلك البالد. أما البالد التي توفرت فيها إمكانيات احلوار، والتي دّلل 
حكامها عن نصيب ال بأس به من القدرة عىل االسترشاف، فقد كانت الثمرة هي 

.١١٦حتقيق مكتسبات هامة عىل طريق ترسيخ الدميقراطية

الهوامش
املتميز أساسا بثورة االتصال التي تعترب املدخل السليم لفهم العوملة الرافضة ألية حدود انظر: سالمة   .١
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  نينوى   ،٨ العدد  الفكرية،  السياسية  السلسلة  الراهنة،  العوملة  كيلة: 

دمشق ٢٠٠٦ ص١٣.
كافة  مع  التكيف  عىل  كبرية  قدرة  المتالكه  الزمن  يف  يستمر  أن  املغريب  السيايس  النسق  استطاع   .٢
املتغريات، أمل يتجاوز نظام احلامية الذي اختفى يف حني استمر هو مبرشوعية جديدة؟ أمل يتأقمل مع احلرب 
الباردة التي كثريا ما فرضت غض الطرف عن انتهاكات حقوق اإلنسان؟ أمل يتفاعل عىل املستوى 
الديني مع كافة اإليديولوجيات اإلسالمية من خوارج وشيعة ومعتزلة ووهابية. إن موقعه االسرتاتيجي 
حوله إىل ملتقى يؤثر ويتأثر بكل التيارات والتقلبات التارخيية التي مهت كل املناطق املحيطة به. انظر: 

الدكتور إدريس أبو إدريس: الثابت واملتغري يف بنية الدولة املغربية املحمدية ٢٠٠٠ ص ٧.
 ٢٠٠٩ البيضاء  الدار  األوىل،  الطبعة  العريب،  الثقايف  املركز  السياسة،  ديوان  من  العروي:  اهللا  عبد   .٣

ص٣١.
نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص تقارير منظمة العفو الدولية التي كانت تعدد انتهاكات املغرب يف   .٤
جمال حقوق اإلنسان انظر يف هذا الصدد التقارير السنوية التي كانت تصدرها املنظمة يف سنوات 

الثامنينيات والتسعينيات.
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Norberto BOBBIO : Le futur de la democratie, SEUIL,PARIS 2007 p 91  .٥
يتعلق األمر بالسيد حممد بنسعيد أيت يدر الذي كان يرتأس حزب منظمة العمل الدميقراطي املتحالف   .٦
بعد انقسامه مع قوى سياسية أخرى يف إطار حزب حيمل اليوم إسم حزب اليسار االشرتاكي املوحد. 
املنارصين  من  كان  ولكنه  التنفيذي،  املستوى  عىل  حزبية  مسؤولية  أية  الرجل  هذا  يتحمل  يعد  مل 

عالنية حلركة ٢٠ فرباير.
ال يعني هذا أن املسألة احلقوقية يف املغرب مل تكن مطروحة قبل هذا التاريخ. ذلك أن السيد عبد   .٧
السالم بنونة سبق له أن قام بتأسيس فرع للعصبة الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان باملغرب بتطوان 
بتاريخ ٢١ دجنرب ١٩٣٣، وهي العصبة التي كان من بني أعضائها أجانب. للتوسع أكثر انظر: جملة 

الوثائق الوطنية تطوان العدد ٢ يونيو ١٩٨٨ تصدرها مجعية أسمري تطاون.
من بني الشخصيات املستقلة نذكر الدكتور املهدي املنجرة والسيد عمر عزميان األستاذ بجامعة حممد   .٨

اخلامس الذي سيشغل فيام بعد عدة مناصب كرجل دولة.  وهو اليوم مستشار للملك.
نذكر عىل سبيل املثال السيد أمحد عصامن الذي كانت تربطه عالقة مصاهرة بامللك الراحل احلسن   .٩

الثاين وسبق له أن كان وزيرا أول مث رئيسا للربملان وزعيام حلزب التجمع الوطني لألحرار.
قبل املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ظهرت العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان. غري أن قرهبا   .١٠

الشديد من حزب االستقالل جعلها تتأثر كثريا مبواقفه السياسية، مما أثر عىل مصداقيتها.
إدريس برهون: إشكالية دولة احلق والقانون يف املغرب، دار الفرقان للنرش احلديث|، الدار البيضاء،   .١١

أبريل ٢٠٠٢ ص ١٢٦.
أسندت رئاسة املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان لرئيس املجلس األعىل أي أعىل سلطة قضائية يف   .١٢
املغرب، ويضم يف عضويته كًال من وزراء العدل واخلارجية والداخلية واألوقاف والشؤون اإلسالمية 
وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل ممثل لكل من األحزاب السياسية، النقابات املركزية، مجعيات حقوق 
اإلنسان، رابطة القضاة باملغرب، مجعية هيئات املحامني باملغرب، هيئة األساتذة اجلامعيني، وهيئة 

األطباء الوطنية، مث بعض الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان.
متت إعادة تنظيم املجلس يف ١٠ أبريل سنة ٢٠٠٠.   .١٣

يؤكد ذلك ما ورد يف خطاب امللك الراحل احلسن الثاين عند تنصيب املجلس إن آذاننا وآذان املغاربة   .١٤
كلهم قد ملت وكلت من أن تسمع أن يف املغرب أناسا مسجونني ألسباب سياسية انظر خطاب ٨ 

ماي ١٩٩٠.
نفس املرجع السابق الذكر.  .١٥

ن.م.  .١٦
 ٧٧٨٠ لفائدة  املايل  بالتعويض  قاضية  حتكيمية  مقررات  للتعويض  املستقلة  التحكيم  هيئة  أصدرت   .١٧
مستفيدا مببلغ إمجايل قدره ٩٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ درهم ومستفيدين بدرهم رمزي مها أمحد شوقي 
بنيوب وحممد عبد املنعم الديالمي. وملعرفة أسامء كافة األشخاص الذين تلقوا تعويضا ماديا يرجى 
بجرب  املتعلق   ٢ امللحق  واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تفعيل  مبتابعة  املتعلق  التقرير  إىل  العودة 

الرضر الفردي ضمن منشورات املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان.
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مبقتىض هذا التعديل يف ١٠ أبريل ٢٠٠٠ أصبح املجلس يتألف من الرئيس وأربعة وأربعني عضوا عىل   .١٨
األكثر يتمتعون بالصفة التقريرية ويتم اختيارهم من بني الشخصيات املشهود هلا بالتجرد والنزاهة 
والعمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان. انظر النص املتعلق بإعادة تنظيم املجلس باجلريدة الرسمية 

عدد ٤٩٢٦ بتاريخ ١٦ اغسطس ٢٠٠١.
للتفصيل أكثر انظر التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب سنة ٢٠٠٣.  .١٩

مت حتويل املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان إىل مؤسسة حتمل اسم املجلس الوطني حلقوق اإلنسان   .٢٠
وذلك بتاريخ فاتح مارس ٢٠١١ من أجل أن ينسجم مع توصيات جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات 
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والتي انصبت عىل عدد من الرشوط أبرزها دسرتة املؤسسة 
الوطنية؛ وهو ما مت بالفعل عرب التعديل الدستوري الذي مت التصويت لصاحله يف فاتح يوليو ٢٠١١.

مع  لتعارضه  االستشاري  باملجلس  العضوية  رفضت  التي  اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  تبقى   .٢١
استقالليتها، أكرب منتقد له.

حدث ذلك يف االجتامع العرشين للمجلس املنعقد يف ١٤ أكتوبر ٢٠٠٣.    .٢٢
انظر النص الكامل للتوصية يف الكتاب الوثائقي الذي أصدره املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان   .٢٣

مبناسبة الذكرى ٢٠. 
أسندت رئاسة اهليئة للراحل املرحوم إدريس بنزكري، وضمت يف عضويتها ٨ أعضاء من املجلس   .٢٤
االستشاري حلقوق اإلنسان ومثانية أعضاء مستقلني. وأبرز ما يالحظ يف تركيبتها هو أن رئيسها 
والبعض من أعضائها سبق هلم أن قضوا مدة طويلة يف السجن وكانوا من بني ضحايا االنتهاكات 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان، غري أن املرأة مل متثل داخلها إال بالسيدة لطيفة أجبابدي. 
نذكر عىل سبيل املثال سحب التحفظات التي سبق أن سجلها املغرب بشأن االتفاقية الدولية للقضاء   .٢٥
عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة التي مت رفعها مبناسبة إحياء الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، وهي نفس املناسبة التي أعلن فيها املغرب املصادقة عىل االتفاقية الدولية اخلاصة بحامية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
انظر تقرير املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان السنوي لسنة ٢٠٠٩ إصدار املجلس الوطني حلقوق   .٢٦

اإلنسان الرباط ٢٠١٢ ص ٤٨.
د.عثامن املنصوري: تاريخ املرأة املغربية يف العرص احلديث مقاربة أوىل جملة أمل عدد ١٣\١٤  ١٩٩٨   .٢٧

ص١٥١.
عقد أول مؤمتر نسائي يف املغرب يف ٢٣ مايو، ١٩٤٧ ويتعلق األمر بلحظة تأسيس منظمة أخوات   .٢٨
الصفا مبدينة فاس، الذي حرضته أيضا ممثالت عن مجعية نساء املغرب انظر: د. حممد معروف 

الدفايل: أخوات الصفا تنظيم نسائي رائد يف تاريخ احلركة الوطنية ن م  ص ١٨٨.
سامل تاحلوت: مدونة األرسة مسالك احلركة النسائية املغربية، جملة مسالك العدد األول ربيع ٢٠٠٤   .٢٩

ص١٤.
املغرب  لنساء  الدميقراطية  اجلمعية  املغربية،  األحزاب  إيديولوجية  النسائية يف  القضية  موقيت:  حممد   .٣٠

الدار البيضاء ٢٠٠٨ ص٢٢.
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نرش احتاد العمل النسائي بالغا صحفيا جيعل من ٨ مارس١٩٩١ تاريخ انطالق محلة وطنية لتغيري   .٣١
املدونة كام دعا جملس النواب إىل االنخراط يف دعم حركة املنظامت النسائية.

مت حتضري اخلطة بناء عىل مقاربة تشاركية ساهم فيها ممثلو القطاعات احلكومية واجلمعيات النسائية،   .٣٢
واملنظامت  املرأة  بقضايا  واملهتمني  األساتذة  من  ونخبة  املحلية  التنمية  ومجعيات  احلقوقية  واملنظامت 
قاد  وقد  الدولية.  واملنظامت  اإلعالم  ووسائل  النقابية  واهليئات  السياسية  لألحزاب  التابعة  النسائية 
هذه العملية كتابة الدولة املكلفة بالرعاية االجتامعية واألرسة والطفولة التي كان يقودها السيد سعيد 

السعدي أحد ممثيل حزب التقدم واالشرتاكية داخل حكومة التناوب.
انظر مرشوع خطة العمل الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية الصادر عن كتابة الدولة املكلفة بالرعاية   .٣٣

االجتامعية واألرسة والطفولة ص ٩.
حول  الدرايس   اليوم  ألعامل  نرشه  مقدمة  يف  اإلسالمية  املرجعية  ذو  والتنمية  العدالة  حزب  كتب   .٣٤
مرشوع  اخلطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية املنظم بتاريخ ٣١ يوليوز ١٩٩٩ ما ييل: ويف املغرب 
الذي من املفروض أن ينطلق من املرجعية اإلسالمية يف النهوض باملرأة طلعت علينا كتابة الدولة 
للرعاية االجتامعية واألرسة والطفولة  مبرشوع اخلطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية؛ وهو رجع 
صدى لتوصيات مؤمترات بكني والقاهرة، توصيات أمجع علامء املسلمني عىل أن كثريا من بنودها 

...يعارض أحكام الرشيعة، وحتفظت عنه الدول اإلسالمية وبعض الدول الغربية أيضا
سامل تاحلوت م س.   .٣٥

ترأس اللجنة االستشارية يف البداية السيد إدريس الضحاك غري أنه مل يوفق يف قيادة اللجنة إىل احلسم   .٣٦
يف عدد من مضامني املدونة، فتم االستعاضة عنه بالسيد حممد بوستة األمني العام السابق حلزب 

االستقالل الذي وفق فيام فشل فيه سلفه.
السوسيو  التحديات  وخطورة  السياسية  اللعبة  أطراف  رهانات  بني  األرسة  مدونة  بلمليح:  سمري   .٣٧

اقتصادية جملة مسالك م س. 
رصحت السيدة بسيمة احلقاوي عضو األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية اإلسالمي ملجلة نساء   .٣٨
من املغرب يف عدد خاص صدر يف أكتوبر٢٠٠٣ مبناسبة صدور مدونة األرسة أعتقد أن املغرب 
يسري نحو التحديث والتطور دون أن خيالف يف ذلك رشع اهللا. وإذا كان يف هذه التعديالت نوع 
فطوم  رصحت  السياق  نفس  ويف   .اإلسالمية الرشيعة  احرتام  تعدم  ال  فهي  القانونية،  اجلرأة  من 
قدامة عضو املكتب السيايس حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية نحن سعداء هبذا املرشوع 
وأعتقد أن الطريق التي جيب أن منيش فيها هي اآلن واضحة وهي طريق التنمية وسياسة القرب 
واملسؤولية والتامسك األرسي... كام أن التوجه العام يستجيب لطموحاتنا ويشكل قفزة نوعية عىل 
مجيع املستويات الترشيعية والقانونية. وهو ما يؤكد أن كافة األطراف التي كانت ترفع الشعارات 
املناهضة لبعضها البعض عىل مستوى الشارع قرب بينها التوافق حيث بات كل طرف جيد ذاته يف 

مدونة األرسة.
زهور احلر: مدونة األرسة واالستقرار االجتامعي، جملة الودادية احلسنية للقضاة، العدد الثالث ص   .٣٩

.٣٥
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حتدد مرتكزات دولة القانون عادة يف مخسة وهي: سمو الدستور، وضامن احلقوق الفردية واجلامعية،   .٤٠
ممارسة السلطة من طرف األغلبية، حق املعارضة يف إمكانية الوصول إىل السلطة، مث اختيار احلاكمني عن 

Jean-François SCHAAL : Le pouvoir ellipses  PARIS 1994 p 177 :طريق األغلبية. انظر
العميد عبد الرزاق موالي رشيد، كلمة افتتاح ندوة التناوب واالنتقال الدميقراطي ٢٠ ـ ٢١ أبريل   .٤١

٢٠٠٠  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية الرباط ص ٩.
يعرف سيدين فريبا وكابرييل أملوند الثقافة السياسية بأهنا جمموع املواقف واألفكار والتصورات التي   .٤٢

يكوهنا األفراد عن النسق السيايس وخمتلف عنارصه وعن دورهم داخله انظر:
Gabriel A.ALMOND et Sidney VERBA : Le concept de culture politique la com-  

paraison international en sociologie politique LITEC PARIS 1980 p 34

يذهب بعض املتخصصني إىل اعتبار فكرة االنتقال الدميقراطي من صميم اإليديولوجيا وال تربطها   .٤٣
 Robert  CHARVIN : La transition démocratique des pays de l’est :بالعمل أية صلة. انظر
 ou la nature de l’évolution des régimes post communistes in Alternance et transition
démocratique collection droit public Omar Bendourou et autres RABAT 2000 p  48

 Rkia EL MOSSADEQ: Acteurs politiques dans l’espace constitutionnel 1ere édition  .٤٤
2011 P 56

Omar BENDOUROU : Les rapports entre le roi et le  gouvernement op cité p 100.101  .٤٥
 Abdelmoughit Benmessoud TREDANO : Alternance et recomposition du champ  .٤٦

politique op cité p109

عبد اهللا محودي: الرهان الثقايف وهم القطيعة، دار توبقال للنرش ص ١٧٠  .٤٧
 Jean Luis QUERMONNE : L’alternance au pouvoir APPROCHES  éditions  .٤٨

CASBAH ALGER 1998 p10

لعل مظهر االحتجاج الوحيد هو استقالة عبد الرمحان اليوسفي من قيادة االحتاد االشرتاكي فيام واصل   .٤٩
حزبه العمل احلكومي.

كامل عبد اللطيف: ورطة التناوب التوافقي، االنتخابات الترشيعية ٧ سبتمرب ٢٠٠٧، مركز األبحاث   .٥٠
والدراسات يف العلوم االجتامعية، الرباط ٢٠٠٨ ص٦٣

عبد اهللا محودي: اإلسالم الراديكايل باملغرب أحد أوجه احلداثة الكليانية مرجع سبق ذكره ص ٢٧٤   .٥١
املقصود بذلك املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي انطلقت يف ١٨ من ماي ٢٠٠٥ سنتني بعد أحداث   .٥٢
١٦ ماي مما يعني أن السلطة السياسية اختارت الشمولية يف حماربة اإلرهاب وعدم االكتفاء باملقاربة 

األمنية.
موروتون ه. هالبريين وآخرون: مزايا الدميقراطية، هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل   .٥٣

يوليوز ٢٠٠٩ ص ١٠٣.
العلوم  يف  والدراسات  األبحاث  مركز  والرهان،  اللعبة  الترشيعية  االنتخابات  قراقي:  العزيز  عبد   .٥٤

اإلجتامعية م س  ص ٨.
يتعلق األمر بالسيد عباس الفايس زعيم حزب االستقالل الذي قاد احلكومة ٢٩ يف تاريخ املغرب.  .٥٥
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الدين  بني  تعارض  أي  طويلة  لفرتات  تعرف  تكن  مل  اإلنسانية  املجتمعات  أن  غليون  برهان  يرى   .٥٦
والسياسة، مؤكدا أن املسألة ال ختص دينا بعينه بل تعرفها كل املناطق التي هتيمن فيها الديانات 
 Burhan GHALIOUN : Islam et politique la modernité trahie Editions :التوحيدية انظر

CASBAH ALGER 1997 p 15

أثريت حول هذه املسألة الكثري من النقاشات لدرجة أن الكثري من املثقفني كانوا يعتربوهنا باستمرار   .٥٧
 Rkia ELMOSSADEQ : Acteurs :مبثابة جتاوز حتى للسلطات التي خوهلا الدستور للملك انظر

politiques dans l’espace constitutionnel RABAT 2011 page 33

مل خيتف هذا االختصاص يف دستور ٢٠١١ بل مت تفصيله وتغيري ترتيبه، وأصبح يتبوأ الفصل ٤١ من   .٥٨
الدستور.

لعل هذا هو ما دفع أحد الباحثني إىل القول بأن الدستور ال يقيد امللك ففصل السلطات يتم يف   .٥٩
مستوى أدنى من امللك وكل املؤسسات األخرى متارس صالحياهتا بتفويض من امللك ألنه مصدر 
السلطة األصيل، وله بالتايل حق اسرتجاع سلطته، دون أن يكون بذلك قد خرق الدستور، آلن 
االسرتجاع سيفرس دائام عىل أنه إعامل للفصل ١٩ من الدستور نفسه انظر: حممد السايس: العالقة 
السياسية  للعلوم  املغربية  املجلة  رؤيتان،  مرحلتان،  املغرب:  يف  الدميقراطي  واالنتقال  الدستور  بني 

واالجتامعية، العدد ١ اجلزء ١ خريف شتاء ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ ص ٢١.
األوىل  الطبعة  للنرش،  إيزيس  مؤسسة  املغريب،  الدستوري  السيايس  النظام  معتصم:  حممد  الدكتور   .٦٠

مارس ١٩٩٢، الدار البيضاء ص ١٢٤.
حممد رضيف: احلركة اإلسالمية النشأة والتطور، منشورات الزمن، الطبعة الثانية ٢٠٠٨ ص ١١  .٦١

تزعم هذه احلركة عبد الكرمي مطيع الذي يعيش يف املنفى بليبيا، وهي احلركة التي تورطت يف مقتل   .٦٢
الزعيم االحتادي عمر بن جلون، وهي حركة ممنوعة يف املغرب. 

يقود هذه اجلامعة منذ أن تأسست عبد السالم ياسني الذي سبق أن وجه رسالة إىل امللك الراحل احلسن   .٦٣
الثاين سنة ١٩٧٤ حتمل عنوان: اإلسالم أو الطوفان، وهي الرسالة التي يعتربها الكثريون مبثابة اللحظة 
التي ظهرت فيها اجلامعة، بينام يربط ذلك املتخصصون يف شؤون اجلامعة بسنة ١٩٧٢ التي أصدر فيها 
الشيخ ياسني كتابه اإلسالم بني الدعوة والدولة انظر: الدكتور حممد رضيف: مجاعة العدل واإلحسان 

قراءة يف املسارات، منشورات املجلة املغربية لعمل االجتامع السيايس، الطبعة األوىل ١٩٩٥ ص ٩.
يعترب عبد السالم ياسني من بني الزعامء السياسيني املغاربة الذين أنتجوا الكثري من الكتابات الرامية إىل تعزيز   .٦٤
تواجد اجلامعة عىل املستوى الفكري. من أبرز كتاباته كتاب حوار مع الفضالء الدميقراطيني، يعلن من 
خالله موقفه من الدميقراطية: ليس لنا مع الدميقراطية نزاع إن نحن عرفنا حقيقة ظواهرها وبواطنها، 
انظر:  ...تنايف أو  اإلسالمية  املطالب  مع  تتالقى  كيف  لوازمها  ولغرينا  ألنفسنا  رشحنا  نحن  وإن 

عبد السالم ياسني: حوار مع الفضالء الدميقراطيني، مطبوعات األفق، الطبعة األوىل، الدار البيضاء 
١٩٩٤ ص ٥٨.

عمر بن جلون هو مناضل يساري كبري كان عضوا قياديا يف االحتاد االشرتاكي وقد اغتيل أمام بيته   .٦٥
يف دجنرب ١٩٧٥ من طرف عنارص من الشبيبة اإلسالمية، ومنذ ذلك التاريخ دخلت احلركة عامل 
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الرسية بعد أن هرب زعيمها إىل خارج املغرب وانفصل عنها الكثري من العنارص الذين سيقودون 
احلركة اإلسالمية باملغرب مثل عبد اإلله بن كريان وحممد املعتصم وحممد املرواين.

حممد رضيف : املرجع السابق ص ١٠٦.  .٦٦
سينضم هذا التيار أوال حلزب احلركة الشعبية الدستورية الذي سيتحول فيام بعد حلزب العدالة والتنمية   .٦٧

الذي يقود أول حكومة يف إطار دستور ٢٠١١.
عبد اهللا محودي م س  ص ٢٧٥.  .٦٨

وإن كانت بعض عنارصه مثل مصطفى الرميد وحامي الدين وغريهم قرروا املشاركة يف احلركة   .٦٩
بشكل فردي.

ميكن اعتبار هذه احلركة أقوى احلركات الصوفية يف املغرب ويوجد مقرها بالقرب من مدينة بركان   .٧٠
وبالضبط يف قرية مداغ وتعقد موسام سنويا هناك يتزامن مع عيد املولد النبوي حيج إليه اآلالف من 

أتباعها ليس من املغرب فحسب بل من الكثري من مناطق العامل.
ميكن يف هذا الصدد أن نستشهد عىل سبيل املثال مبا ورد يف مذكرة أولية أصدرها حزب املؤمتر   .٧١
الوطني االحتادي املنتمي ملكونات اليسار بشأن مراجعة الدستور مقدمة إىل اللجنة االستشارية ملراجعة 
الدستور حيث ورد فيها: التنصيص عىل أن امللك أمري املؤمنني يرشف ويدبر الشأن الديني ويضمن 

....حقوق املواطنني يف ممارسة شعائرهم الدينية
أسسها  التي  بدائل  حلركة  مثال  سبق  إذ  العريب،  الربيع  قبل  حتى  ذلك  إرهاصات  مالمسة  ميكن   .٧٢
جمموعة من اليساريني، يقودهم السيد عبد العايل بن عمور، رئيس إحدى هيئات احلكامة التي 
ينص عليها دستور  ٢٠١١ـ  والتي كانت تسعى إىل إحداث ديناميكية يف احلياة السياسية، أن قدمت 
يف بياهنا سنة ٢٠٠٥ تصورا حول ذلك حيث نقرأ ففيام يتعلق بالسلطة الدينية، فإن استقالهلا عن 
السلطة السياسية يتطلب إعادة تدوين تنظيمي... ومبا أنه ال رهبانية يف اإلسالم، للملك أن يكون 
عىل رأس هذه السلطة الدينية. ميكنه أن يضطلع هبذه املهمة خصوصا وأن امللكية لن تبقى متنفذة 
عىل املستوى السيايس باملعنى الذي نعطيه حاليا. أخريا نقول إن هذه السلطة الدينية لن يكون هلا إال 
دور الوعظ واإلرشاد بدون أن تلزم أحدا أبدا... انظر: بيان بدائل: من أجل إقالع املغرب ٢٠٠٥ 

ص ١١.
بالرغم من أن الكثري من األشياء تغريت عىل املستوى السيايس واحلزيب فإن بعض األطراف املتنافسة   .٧٣
حول منصب األمني العام يف حزب االستقالل زعمت يف مؤمتره األخري أن ترشيحها حيظى بدعم 

ملكي، غري أن ذلك مل يقبل من طرف املتنافسني اآلخرين، ومن عدد من أطر احلزب.
ابتدأت التجربة مع جبهة الدفاع عن املؤسسات الدستورية يف الستينيات من القرن العرشين، وتواصلت   .٧٤
مع حزيب التجمع الوطني لألحرار واالحتاد الدستوري، وكاد أن يسري يف نفس االجتاه حزب األصالة 
واملعارصة لوال أن رياح الربيع العريب كانت معاكسة ففرضت عليه مرسى آخر، وفرضت عىل فؤاد 

عايل اهلمة زعيمه األبرز العودة إىل جانب امللك كمستشار، واالبتعاد عن احلياة السياسية.
إن القواعد التي حتكم السيايس le politique  والظواهر السياسية بصفة عامة هي نفسها التي حتكم   .٧٥
خمتلف الظواهر االجتامعية، ومن مث ختضع لتفاعالت النسق االجتامعي أكثر مما ختضع لرغبات السلطة 
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 Jean –pierre cot et Jean –pierre MOUNIER : Pour une sociologie  :السياسية. انظر
politique tome 1 SEUIL PARIS 1974 p 18-21

لقد أهدت تونس للعامل العريب ابن خلدون الذي وضع اليد عىل البداوة كعنرص متحكم وفاعل يف   .٧٦
التحوالت االجتامعية يف العامل العريب، وأبا القاسم الشايب املتغني بإرادة احلياة، مث البوعزيزي الذي 

أشعل نار ثورات استعادت من خالهلا الشعوب ملكيتها للرشعية.
ميكن لزائر العاصمة أن يرى يوميا مظاهرات أمام الربملان يطالب أصحاهبا بالشغل.  .٧٧

القوى  من  الكثري  شارك  حيث  فرباير   ٢٠ حركة  مسار  يف  أساسية  حلظة  مارس   ٢٠ تاريخ  يعترب   .٧٨
أعلن  احلركة،  مساندة  رفضت  التي  األحزاب  بعض  إن  حتى  مسرياهتا،  يف  واالجتامعية  السياسية 
بعض أعضائها متردهم عىل قياداهتم احلزبية وشاركوا بشكل فردي كام جرى حلزب العدالة والتنمية.  
أدرك اليساريون أكثر من غريهم حالة الضعف التي باتت تعيشها تنظيامهتم ولعل هذا ما دفع أحد   .٧٩
مفكري اليسار إىل كتابة : إن اليسار قد مات، سواء يف املغرب أم عرب العامل، مل يعد اليسار مبقوماته 
املعهودة موجودا، وال تتوفر بقايا اليسار عىل الوضوح الفكري الالزم، وعىل مرشوع جمتمعي معدل 
أو جديد. بل إن أية قوة سياسية قدمية أو جديدة مل يعد بإمكاهنا يف الفرتة احلالية أن تتموقع إال يف 
الوسط أو اليمني، وليس يف اليسار. ألن الربنامج النضايل اليساري، واملرشوع املجتمعي اليساري، 
أصبحا معلقني بعد اهنيار األنظمة االشرتاكية... انظر: عبد الرمحان النوضة: نقاش اقرتاح تأسيس 

إطار سيايس جديد اليسار... مات؟ جملة أمل، العدد ٣٤، السنة السادسة عرش ٢٠٠٩ ص١١٤.
جتسد ذلك من خالل اخلطاب امللكي يف التاسع مارس ٢٠١١، أعلن من خالله عن تعديل الدستور   .٨٠

وعن آليات وظفت ألول مرة يف ذلك.
نفس املرجع.  .٨١

ميكن أن ندرج يف هذا الصدد مقتضيات دستور ١٩٩٦ التي كانت تنص يف الباب الثاين عرش عىل   .٨٢
أن التعديل الدستوري ميكن اختاذه مببادرة من امللك والربملان مبجلسيه، غري أن امللك ميكن أن يقوم 
بذلك مبارشة عن طريق استفتاء الشعب، ويتوجب عىل مبادرة جملس النواب أو جملس املستشارين 
أن حتظى مبوافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم املجلس املعروض عليه االقرتاح، مث حيال بعد ذلك 
عىل املجلس اآلخر وال تصح املوافقة عليه إال بأغلبية ثلثي أعضائه. ومن مث ميكن القول بأن هذه 

القاعدة كانت معقدة ومل يسبق أن جلأ إليها الربملان قط.
إكرام بن عمر: السلطة التأسيسية بني وضع الدستور وتعديله، دار حممد عيل للنرش، تونس ٢٠١١   .٨٣

ص ٥.
كان من بني أبرز املنادين بذلك عند حصول املغرب عىل االستقالل عبد اهللا إبراهيم زعيم حزب   .٨٤
االحتاد الوطني للقوات الشعبية الذي سينشق عنه حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف بداية 

السبعينيات من القرن املايض.
تنادي بذلك اليوم أحزاب سياسية أخرى كالنهج الدميقراطي، والطليعة.  .٨٥

لقد طرحت هذه القضية باستمرار يف املغرب وصاحبت مجيع املحطات الدستورية ويف هذا الصدد   .٨٦
كتب حممد حسن الوزاين زعيم حزب الشورى واالستقالل وأحد رجاالت احلركة الوطنية حول 
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األسلوب املتبع يف صياغة دستور ١٩٦٢ ما ييل: الطريقة الطبيعية والوسيلة الدميقراطية، واألسلوب 
الدستوري املألوف واملنشود هو املجلس التأسييس املنتخب انتخابًا حقيقيًا عامًا، وحرًا نزهيًا... أما 
الطريقة التي اختريت للمغرب فهي نقيض الطريقة الدميقراطية... انظر: حممد حسن الوزاين: يف 

الدستور والربملان، مؤسسة حممد حسن الوزاين، فاس ١٩٨٦ ص٧–٨. 
إبراهيم ياسني: التغيري الدستوري من أجل ملكية برملانية منطلقات ومبادئ. جملة أمل.  أي دستور   .٨٧

ملغرب الغد العدد ٣٦ـ٣٧ السنة التاسعة عرشة  ٢٠١١ ص ١٥.
عضو  أكدال)،  الرباط،  احلقوق  الدستوري (كلية  للقانون  أستاذ  املنوين  اللطيف  عبد  اللجنة  ترأس   .٨٨
وعضو  للجهوية،  االستشارية  وباللجنة  واملصاحلة،  اإلنصاف  وهبيئة  الدستوري،  باملجلس  سابق 
جلنة البندقية (اللجنة األوربية للدميقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية املغربية للقانون 

الدستوري، ورئيس سابق لالحتاد الوطني لطلبة املغرب.
انظر اخلطاب امللكي الذي ألقي يوم ٩ مارس ٢٠١١.  .٨٩

أسندت رئاسة هذه اآللية الثانية ملحمد معتصم أستاذ القانون الدستوري بجامعة احلسن الثاين مبدينة   .٩٠
الدار البيضاء وصاحب أطروحة دكتوراه الدولة التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب سنة 
يتحول إىل  الثاين قبل أن  احلسن  الربملان يف عهد  للعالقات مع  كوزير  ١٩٨٨ وسبق له أن اشتغل 

الديوان امللكي كمستشار للملك. 
تصورات واقرتاحات حزب االستقالل بشأن مراجعة الدستور.  .٩١

نفس املرجع السابق.  .٩٢
نفس املرجع السابق ص ١٩٣.  .٩٣

مذكرة أولية حلزب العدالة والتنمية، جملة أمل م س ص ٢١٠.  .٩٤
شارك يف صياغة هذا اإلعالن إىل جانب أحزاب اليسار بعض املنظامت النقابية، والفعاليات الوطنية   .٩٥
باإلضافة إىل بعض مكونات احلركة اإلسالمية. ويتعلق األمر بحزب البديل احلضاري وحزب األمة.
نص البيان الصادر عن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان حول اإلصالحات الدستورية: بيان حول   .٩٦

املراجعة الدستورية.
تعترب العصبة املغربية حلقوق اإلنسان أقدم منظمة حقوقية باملغرب تأسست سنة ١٩٧٢ من طرف   .٩٧
من  للعصبة  مركزي  مكتب  أول  تشكل  حيث  االستقالل  حلزب  معظمها  يف  تنتمي  شخصيات 
األستاذ أحممد الدويري كأول رئيس هلا واألستاذ النقيب عباس الفايس الفهري ومها شخصيتان 
قياديتان يف حزب االستقالل ومازالت إىل اليوم قريبة من احلزب غري أن موقفها إزاء قاعدة حتضري 

الدستور كان نوعا ما غريبا باملقارنة مع ما تبناه حزب االستقالل وكذلك مع موقعه.
نص البيان الصادر عن العصبة املغربية حلقوق اإلنسان حول املراجعة الدستورية.  .٩٨

حدث ذلك يف ١٩٦٥ و١٩٧٣ و١٩٨١ و١٩٩٠ أي أنه  يف كل عرشية كانت تقع أحداث عنيفة يسقط   .٩٩
بسببها العديد من الضحايا وترتك بصامهتا عىل مستوى الذاكرة اجلامعية.

أبرز هذه التوترات ما حدث يف سنة ١٩٦٥ حيث سقط يف يوم واحد هو يوم ٢٣ مارس ٥٥٠ ضحية انظر:   .١٠٠
Ahmed BOUKHARI : Raisons d’Etats Editions maghrébines Casablanca 2005 p 75
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مل يكن يوجد هذا الفصل يف دستور ١٩٦٢ إذ أضيف إىل متن دستور ١٩٧٠ ومنذ ذلك التاريخ أصبح   .١٠١
حيمل الرقم ٢٣.

اعترب املؤرخ حممد بن احلسن احلجوي أن لفظ املخزن إذا أطلق انرصف إىل رجال الدولة من غري   .١٠٢
بخزن  اخلاصة  املحلية  املستودعات  عىل  للداللة  البداية  يف  اللفظ  هذا  استعمل   ،قرينة إىل  احتياج 
األموال، وأطلق يف مرحلة ثانية للتعبري عن خزينة املغرب. ومع الدولتني السعدية والعلوية اكتسى 
طابعا إداريا حيث أصبح يطلق عىل كل اجلهاز اإلداري الذي يتقاىض أجوره من احلكومة. مع 
مرور الوقت شحن لفظ املخزن مبعان ودالالت ليس بالرضورة لنعت مؤسسة معينة قد تستمد 
لتطعيم  العلامين  حقلها  من  انتزعت  عنارص  إليها  انضافت  بل  فقط،  الديني  احلقل  من  مرشوعيتها 
مؤسسة املخزن التي أصبحت يف إدراك املغاربة متثل مبدأ السلطة أو أعواهنا انظر: الطيب بياض: 

مفهوم املخزن، جملة أمل، العدد ٣٣ ص ١٠٢.
نذكر يف هذا الصدد وعىل سبيل املثال ال احلرص، حزب األمة، مجاعة العدل واإلحسان، الكونفدرالية   .١٠٣
الدميقراطية للشغل، حتالف اليسار املشكل من احلزب االشرتاكي املوحد، واملؤمتر الوطني االحتادي، 
وحزب الطليعة الدميقراطي االشرتاكي، هذه املكونات هي التي كانت تتشكل منها أغلبية حركة 

٢٠ فرباير. 
انظر قرار املجلس الدستوري الصادر يف ١٤ يوليوز ٢٠١١.  .١٠٤

للوقوف عىل بعض اخلروقات التي طالت عملية االستفتاء عىل الدستور انظر ملخص التقرير الصادر   .١٠٥
عن املجلس الوطني حلقوق اإلنسان عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص باملجلس عىل الرابط اإللكرتوين. 

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique765

ورد يف اخلطاب امللكي بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١١ هبذا اخلصوص ما ييل ومن هذا املنطلق فإن خدميك   .١٠٦
األول عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم ملرشوع الدستور اجلديد املعروض عىل 
االستفتاء الشعبي، إمنا القتناعي الراسخ بأن مرشوع هذا الدستور يعتمد كل املؤسسات واملبادئ 
الدميقراطية والتنموية، وآليات احلكامة اجليدة، وألنه يصون كرامة كل املغاربة وحقوقهم يف إطار 

...املساواة وسمو القانون
طرحت مسألة اجلهوية كاختيار يف تدبري الشؤون الرتابية باملغرب من طرف احلامية الفرنسية حيث   .١٠٧
وأخرى  مدنية  املغرب مبقتضاه إىل جهات  ١٩٢٦ قسم  قرارا يف ٣ أكتوبر  الفرنيس  الرئيس  أصدر 
عسكرية. ومنذ حصول املغرب عىل االستقالل طرحت اجلهوية غري مرة كاختيار لتنظيم الالمركزية. 
 Fréderic BREMARD : L’organisation régionale :لالطالع عىل تفاصيل تقسيم احلامية انظر
 du MAROC, Institut des hautes études marocaines, librairies générale de droit et de

 jurisprudence, PARIS 1949

أصدرت مجاعة العدل واإلحسان أقوى التيارات اإلسالمية املعارضة يف املغرب ورقة صادق عليها   .١٠٨
املجلس القطري للدائرة السياسية جلامعة العدل واإلحسان حول املوضوع حتمل عنوان وفاء وعرصنة 
لروح االستبداد من بني ما ورد فيها: إن منهجية الدستور وشكله ومضمونه بعيدة كل البعد 
عن  البعد  كل  وبعيدة  والكرامة،  والعدل  واحلرية  الشورى  مبادئ  اإلسالمي،  الدين  مبادئ  عن 
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لتكريس  حتريفا  حرفوها  بثوابث  التغني  عن  القرار  أصحاب  سيكف  فهل  احلقة،  الدميقراطية  قيم 
 استبدادهم واستمراره

ذلك ما أكده احلزب االشرتاكي املوحد يف وثيقة أصدرها مبناسبة انعقاد مؤمتره الثالث حتمل عنوان    .١٠٩
– امللكية الربملانية اآلن –

املادة ١١ من الدستور.  .١١٠
نفس املادة.  .١١١

رقم  وقانون  النواب،  جملس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   ١١٫٢٧ رقم  التنظيمي  بالقانون  األمر  يتعلق   .١١٢
١١٫٣٦ املتعلق بتجديد اللوائح االنتخابية، والقانون التنظيمي ٢٩,١١ املتعلق باألحزاب السياسية، 
والقانون ١١٫٣٠ اخلاص مبالحظة االنتخابات باإلضافة إىل عدد من املراسيم التي اختذهنا احلكومة.

نذكر يف هذا الصدد عىل سبيل املثال تقرير املعهد الدميقراطي الوطني األمريكي الذي شارك يف عملية   .١١٣
املراقبة إىل جانب منظامت وطنية أخرى.

من بينهم نذكر كرمي التازي أحد رجال املال الذين أعلنوا مند البداية االنضامم إىل حركة ٢٠ فرباير  .١١٤
يتعلق األمر بأسامة اخلليفي الذي اعترب أحد أبرز نشطاء احلركة.  .١١٥

 ،٢٠١١–٢٠١٢ اجلامعي  للموسم  االفتتاحي  الدرس  العريب،  الربيع  بعد  صيف  أي  حرزين:  أمحد   .١١٦
جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط ص٩.





الربيع العربي في طبعته المغربية
أحمد الخمسي*

الجزء األول: القوى الفاعلة وتطورات الحدث
العربية، أن حركة التغيري كانت مبثابة  الدميقراطي يف املنطقة  أظهرت حركة الربيع 
تسونامي عاتية مبفاعيل ما فوق وطنية، كام أبرزت قوى فاعلة جتاوزت ميكانيزمات 

الطبقة السياسية املحلية.

أوال: القوى الفاعلة
بالرغم من أن اخلمرية األساسية تكونت داخل العجينة املجتمعية والسياسية املحلية، 
غري أن مؤثرات العوملة أصبحت شاملة دول املنطقة بأرسها، يف السياسة االقتصادية 
واالجتامعية، بل ويف السياسات العمومية يف املغرب ودول املنطقة. وقد جتلت مخرية 
كقوة  الشباب  بني  التفاعل  من  مكونة  نواة  أي  الشباب.  بطالة  يف  املجتمعية  التغيري 

والبطالة كضعف. بني النوترون واالليكرتون. 

كاتب وصحفي – املغرب  *
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احلركات  دور  وتناسل  السياسية،  لألحزاب  التأطريي  الدور  تقهقر  ذلك  مقابل 
الدينية بني الطبقات الدنيا واملتوسطة، ولوال رصيد اإلصالحات الفرعية، الذي صاغته 
املؤسسة امللكية، لغلب عنرص االحتجاجات عىل عنرص املؤسسات، مما وفر للسفينة 

املغربية الدراية يف جماراة التيار العارم واخلروج إىل بر االستقرار.

١. اختامر األوضاع
االقتصادية،  والتنمية  البرشية  التنمية  معدالت  انحدار  تفيد  اإلحصائيات  كل 

والتنمية السياسية.
آخر  يف  املستقرة  للدول  األخري  الثلث  ضمن  املغرب  يوجد  البرشية،  التنمية  ففي 
الدخل  أو  التعليم  أو  الصحة  حيث  من  سواء  املتحدة،  األمم  دول  العاملي١  الرتتيب 
الفردي؛ وهي املؤرشات الثالثة التي تضعها تقارير التنمية البرشية لألمم املتحدة معيارًا 

الستفادة السكان من سياسات حكوماهتا.
مؤهالته  من  يستفد  املغرب مل  اإلحصائيات إىل أن  االقتصادية تشري  التنمية  ويف 
غالبًا  بقي  الذي  السيايس  االستقرار  من  وال  العامل  أسواق  من  قربه  من  وال  املحلية 
أحسن  تعترب  كانت  وإن  االقتصادي  املستوى  عىل  فالتنمية  ذلك  ورغم  البالد.  يف 
من مستويات البلدان اإلفريقية ما وراء الصحراء، إال أهنا أقل ترديا (الرتتيب العاملي 
التنمية  مستوى  عىل  منها   (١٨٢ أصل  من   ١١٨ الفردي  الدخل  حيث  من  للمغرب 
 ١٨٢)٢ أصل  من   ١٣٠ الفردي  الدخل  حيث  من  للمغرب  العاملي  (الرتتيب  البرشية 
بحيث مل يتعد معدل النمو مابني ١٩٧٠ و٢٠٠٤ نسبة ٠٫٠٣٪ كمعدل سنوي. كام 
أن معدل مسامهة العمل بقي منخفضا عن معدل مسامهة الرأسامل. ويف الوقت الذي 
مساندة  من  الرغم  وعىل  العوملة،  فرص  انطالق  من  اجلنوب  دول  بعض  استفادت 
املغرب للسياسات الغربية يف خمتلف املجاالت، اعترب املحللون أن املغرب أضاع فرصة 
يف  االقتصاد  علامء  أن  العمل  مع  هذا  املايض.  القرن  تسعينيات  يف  االقتصادية  التنمية 
العامل مل يسجلوا للمغرب دفعة منو اقتصادي طيلة فرتة االستقالل السيايس سوى مرة 
سنة  العرشين  طيلة  االقتصادية  التطورات  حتليل  أما  و٣١٩٦٦.   ١٩٥٨ بني  ما  واحدة 
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األخرية حتديدا، فمنذ احلملة التطهريية ضد رموز األعامل يف منتصف التسعينات٤، 
أن  ولو  متضاربة٦،  التحاليل  ظلت   ،(١٩٩٨–٢٠٠٢)٥ التناوب  حكومة  جتربة  وبعد 
االجتاه العام٧ يعترب استفراد املؤسسة امللكية بالقرار االقتصادي ما زال ساريا٨، هبدف 

تعزيز حظوظ التحكم بالقرار السيايس.  
بلغت  التي  الثقة  رصيد  استثامر  من  الدولة  تتمكن  فمل  السياسية،  التنمية  يف  أما 
الشعبية  املشاركة  إسرتاتيجية  الدولة  انتهجت  املغرب. وحتى ملا  استقالل  أوجها عند 
عرب االنتخابات منذ ١٩٧٥، ظلت املشاركة تنحدر من مشاركة الثلثني يف منتصف 
السبعينيات إىل نصف الكتلة الناخبة بداية األلفية الثالثة (٥١٪ سنة ٢٠٠٢) إىل حدود 

ثلث الكتلة الناخبة سنة ٩٢٠٠٧.

٢. تراجع الدور التأطريي لألحزاب السياسية
استمرت الدولة يف اعتبار املخزن، كدائرة حميطة مبارشة باملؤسسة امللكية، أكثر 
متثيلية لألمة من أي فاعل سيايس آخر. لذلك اشتهرت فرتة وزير الداخلية األسبق، 
إدريس البرصي (١٩٧٩–١٩٩٩) بكوهنا فرتة بلقنة األحزاب وشقها يف كل استحقاق 
انتخايب، ومل يفلت من هذه اإلسرتاتيجية ال األحزاب اإلدارية وال أحزاب احلركة 
التي  باملسافة  رهنا  انتخابيا  حزب  نتائج كل  أصبحت  بحيث  والدميقراطية،  الوطنية 

تفصل قيادة احلزب املعني عن وزير الداخلية املذكور.
املبارش  اإلرشاف  حتت  انتخايب  استحقاق  كل  يف  املغربية  البادية  ظلت  كذلك 
رهن  البوادي  يف  املرشحون  وأصبح  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الوصية  للسلطات 
االرتباط العضوي املصلحي مع قيادات وزارة الداخلية. أما املؤمترات التي تنظمها 
األحزاب الكربى، فقد بقيت حتت أعني السلطة التي حتكمت بوصول القيادات، 
مما أّبد معظم األمناء العامني عىل رأس أحزاهبم، وأفرغ مبدأ الدميقراطية الداخلية 
كجزء  املغريب،  للمجتمع  والذكوري  األبوي  الطابع  ذلك  وافق  وقد  حمتواه.  من 
التارخيي  وبالدور  الفردية  بالكاريزما  القيادة  ربط  الذي  الرشقي،  املجتمع  من 
مؤسسات  يف  سيايس  كفاعل  حداثتها  رغم  احلزبية،  البنية  فإّن  كذلك  للزعيم. 
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املوروثة  الصوفية  للزوايا  اهلرمية  العمودية  العالقات  عن  ختتلف  مل  العرصية،  الدولة 
عن القرون الوسطى.

تلك العوامل الثالثة املذكورة أعاله، اجتمعت لرتسم توجهًا حمافظا نقيضا يف الدولة 
ويف املجتمع. هذا فيام عرف املغرب منوا دميغرافيا غري مسبوق. فقد ظل عدد سكان 
املغرب طيلة قرون واىل حدود بداية القرن العرشين ودخول االستعامر ال يتجاوز مخسة 
والقبلية،  املحلية  احلروب  مث  والطاعون،  واملجاعة  اجلفاف  متوالية:  بسبب  ماليني، 
وكذا بني جيش املخزن وثورات القبائل، يف حني انتقل من مخسة ماليني إىل ثالثني 

مليونا يف قرن واحد(١٩٠٠–٢٠٠٠).
هذا التحول الكمي الدميغرايف، جعل الشباب فئة غالبة عدديا يف املجتمع، ولكنها 
ظلت الفئة الغائبة يف السياسة أو احلارضة مبوقف املقاطعة والرفض، مما حفر هوة سحيقة 
بني السياسيني وبني الناخبني، فانخفضت نسبة املنتمني، بل املتعاطفني مع األحزاب 
من ٥٠٪ بداية االستقالل سنة ١٩٥٦، إىل أقل من ٥٪ كمنخرطني يف األحزاب سنة 
٢٠٠٠. وألن الشباب املتعمل تضاعف عدده كفئة بني السكان كلام ابتعدنا عن بداية 
االستقالل السيايس للمغرب واقرتبنا من حلظة الربيع العريب، فقد ارتفعت درجة 
تأثريه عىل نسبة مشاركة السكان يف االنتخابات، بحيث يتجه الشباب املتعمل العاطل 

عن العمل نحو الالمباالة السياسية إن مل يساهم يف التعبئة للمقاطعة. 
أما سنوات حكم حممد السادس فقد شهدت تفاعل كل هذه العوامل، ُيضاف 
إليها توجه العوملة الذي يويص بتوسيع دور املنظامت غري احلكومية والتكنوقراط. وقد 
الطرفني  هذين  عرب  حضورها  لتقوية  الدولة  توجه  عديدون  أجانب  باحثون  الحظ 

الوسيطني.١٠  

٣. تراكم اخلربة التأطريية للشباب عرب تنسيقيات العاطلني عن العمل
من  ذايت  نفور  حيدث  تلقائيا، ومل  والشباب  األحزاب  بني  الفاصلة  اهلوة  توجد  مل 
طرف الشباب جتاه األحزاب، لكن الدولة، منذ مطلع مثانينيات القرن املايض، عملت 
كان  ما   اجلامعة حرم  إىل  أدخلت  عندما  الطالبية  احلركات  وتدجني  تطويق  عىل 
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و١٩٨٤،   ١٩٨١ سنتي  اخلبز  انتفاضتي  بعد   .اجلامعي احلرس  بإسم  ومازال  يعرف 
توصلت الدولة إىل إغالق دور الشباب، التي كانت مقراهتا مكانا لتسييس الشباب، 
عرب مجعيات وطنية ارتبطت باألحزاب السياسية منذ نشأهتا أواخر اخلمسينيات وبداية 

ستينيات القرن املايض.
الرسمية التي أغلقت املسالك أمام الشباب نحو التسييس  املتاريس  ومقابل هذه 
احلديث، ظهرت احلركات الدينية، كتجاوب عام مع الثورة اإليرانية وحركة جماهدي 
أفغانستان منذ ١٩٧٩، وأصبحت املساجد املشاتل األوىل لتخريج أفواج املؤطرين حتت 

...الدعوة، الرمحة، القرآن :مسميات
وبعد سقوط االحتاد السوفيايت، عاشت املنظامت الشبابية احلزبية الوطنية والدميقراطية 

اليسارية فرتهتا األخرية خالل تسعينيات القرن املايض.
وطيلة السنوات العرشين األخرية املواكبة لنشوء ثقافة العوملة، والنتشار التكنولوجيا 
الدور  تدرجييا  تقلص  واالنرتنت)،  املحمول  واهلاتف  (الفضائيات  لالتصال  اجلديدة 
الرئييس  املقابل  الدينية  احلركة  لتصبح  اليسارية،  ولأليديولوجيا  لألحزاب  التأطريي 

املحيل للثقافة املعوملة الصاعدة.
وألن التطبيق االقتصادي للعوملة جرى حتت عنوان الليربالية (املتوحشة، أو الليربالية 
اجلديدة)، فقد انتقل هذا التطبيق إىل السياسات العمومية يف املغرب والدول املشاهبة 
كأحد   ٪٩ إىل   ٪١٣ من  الدولة  نفقات  ضمن  األجور  حصة  خفض  عنوان  حتت 
الدويل،  البنك  طرف  من  املمالة  اقتصادية  املاكرو  لإلصالحات  الكربى  األهداف 
وكرشط من رشوطه للتوسط لدى الدول املانحة للقروض واملساعدات. وبالتايل أصبح 
التناقض مطلقا وحادا ما بني أفواج املتخرجني من اجلامعات واملدارس واملعاهد العليا 
املغربية التي تزيد عن املئة، يف ٢٠ مدينة مغربية، وبني انسداد منافذ التشغيل١١. هذا من 

حيث دور السياسة االقتصادية. 
أما من حيث العملية السياسية نفسها، فانتقال العرش سنة ١٩٩٩ جرى مبساعدة 
أكرب حزب معارض كان قد دخل احلكومة قبل سنة من ذلك (١٩٩٨)، مما تسّبب 
احلزيب  الدور  اهنار  وبالتايل  الرسمية،  سياسته  عن  شبيبته  من  هام  جزء  بانفصال 
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بجاذبيته  معروف  االشرتاكي  االحتاد  وإن  خصوصا  باملؤسسات،  الشباب  ربط  يف 
الدراسة.  منتصف  يف  واملنقطعني  واملدرسية،  اجلامعية  الشبابية،  الكفاءات  ألجود 
احلركات  نحو  آنذاك  السياسة  ملامرسة  املؤهل  الشباب  من  األكرب  اجلزء  اجته  وقد 
االنتامء  وامتدادات  الغرب  بني  احلروب  سيام  ال  اخلارجية،  املؤثرات  بفعل  الدينية، 
والبوسنة  والصومال  وأفغانستان،  والعراق  فلسطني  للمغاربة:  والديني  اللغوي 

والشيشان.... 
بعدما  املجهولة،  مبصائرهم  حمملني  وحيدين،  أنفسهم  اجلامعة  خرجيو  ووجد 
انسدت يف وجوههم كل املسالك: مسالك التوظيف بسبب حتول األحزاب إىل هيئات 
للحكم، ومسالك الليربالية واليسار بسبب االستقطاب العام ضد التيارات الدينية 

باسم احلرب عىل اإلرهاب.
فابتكر الشباب املتخرج من اجلامعة، والعاطل عن العمل أسلوب تنظيم تنسيقية لكل 
فوج ولكل ختصص، كام انتهج أسلوب التظاهر أمام الربملان واملؤسسات احلكومية، 

لعرض مطالبه والدفاع عنها.
وأصبحت مقرات بعض النقابات واجلمعيات احلقوقية واألحزاب اليسارية الصغرية 
املؤسسات  خارج  املعارضة  الدينية  اجلامعة  أصبحت  كام  الشبابية،  لالجتامعات  مكانا 

(مجاعة العدل واإلحسان) متنّبهة لألطر اجلديدة.
بني  جيمعون  متجولني،  باعة  التحول  إىل  اجلامعي  الشباب  من  هام  جزء  واضطر 

البحث عن القوت اليومي وبني مواصلة النضال من أجل الشغل.
درجة  حسب  العنكبوتية،  الشبكة  هي  فشيئًا  شيئًا  فأصبحت  التواصل  شبكة  أما 

االنتشار التي تسمح هبا سياسة الدولة يف هذا املجال نفسه٢٦.

٤. اشتعال فتيل التغيري من خارج احلدود
اهلواتف  عرب  تنظيمية  طاقة  إىل  وحتويلها  الفردية  اجلهود  تنسيق  عىل  التمرس  إن 
املحمولة، وكذا استحداث طاولة افرتاضية للنقاش اجلامعي عرب الرسائل االلكرتونية، 
منحا الشباب مساحة للعمل اجلامعي، سهلة املنال، متحررة من بريوقراطية السلطات 
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أمور  ترتيب  قصد  املسؤولني  أبواب  أمام  والوقوف  املواعيد  حتديد  منهم  تتطلب  التي 
اجتامع قد ال يتوفر فيه النصاب العددي الكايف، وقد يؤجل ألن املمسك مبفتاح املقر مل 

حيرض يف الوقت املحدد لسبب أو آلخر.
وهذا مما قرص املسافة بني الشباب وبني حلظات التظاهر يف الساحات العمومية أو 
أمام اإلدارات العمومية املعنية بسامع املطالب امللحة، كام وفر للشباب فرص اكتشاف 
قدرات بعضهم البعض، يف التذكري ويف التغيري ويف التدبري. فربزت بينهم قيادات شابة 

ومتيزت باحلركة واملبادرة عىل مساحات افرتاضية.
التقليدي  املجتمع  تعقيدات  الشباب  نفسية  من  شطب  االفرتايض،  التمرس  هذا 
املحيل املغلق، وخلق لدهيم تلقائية وإنسانية يف التواصلبال حدود، مما جعل تلقيهم 
التلعثم  خميلتهم  يف  قلصت  التي  امليداين  العمل  فصاحة  يستوعب  التونيس  للدرس 
النفيس والرتدد أمام التهديدات البوليسية املعهودة. وقد زاد الدرس املرصي التايل من 
شحذ طاقاهتم، بحيث امتأل الزمن القريب بالطاقة املعنوية الكافية لتحويل ارتباطاهتم 
االفرتاضية ولقاءاهتم املبارشة إىل إرادة نضالية، حسمت يف عقوهلم قرار اخلروج إىل 
باخلروج  قرارهم  عىل  التشويش  واجهوا  فلقد  فرباير.  أواخر  يف  العمومية  الساحات 
إىل  اخلروج  بتأجيل  كاملعتاد  ليس  السلطة،  من  القريبني  طرف  من  فرباير   ٢٧ يوم 
األسبوع التايل يف أوائل مارس، بل بتعجيل خروجهم أسبوعا قبل ذلك أي يف ٢٠ 

فرباير٢٠١١.
متارسه  الذي  التعتيم  بفعل  معزولة  فرباير   ٢٠ يوم  للخروج  الشباب  حركة  تعد  مل 
السلطة، بل أصبحت الفضائيات التلفازية مشدودة إىل احلدث املتوّقع. وهكذا أخذت 

الفضائيات تتناقل اخلرب وتذيعه قبل ساعة الصفر.
يف  معروفة  ألسامء  سياسية  مقاالت  خالل  من  جاء  املحدد  للموعد  الدعم  أن  كام 
املغرب وملحللني يف الفضائيات التلفازية. وقد شكل وجود الصحافة املستقلة يف املغرب 

دعام عمليا رغم تعدد زوايا النظر إىل حركة الشباب ما بني مع وضد.
اجلمعيات  مقرات  شكلت  قبلها،  بل  االفرتاضية،  اإلعالمية  املساحات  ومثل 
وكذا  املستقل،  الشباب  فوقها  يقف  مادية  أرضية  املعارضة  واألحزاب  احلقوقية 
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الشباب املنتمي للعمل السيايس املعارض من خارج املؤسسات. وهو ما وفر للحركة 
 ٢٠ ٥٠ جتمعا سكنيا يف أول خروج هلا يوم  وتنظيميا، عرب  الوليدة نسيجا اجتامعيا 

فرباير.
املتابعة  أهبة  عىل  املغربية،  العاصمة  الرباط  يف  األجنبية  الصحافة  مراسلو  وكان 
الصحافية بحيث ظهرت التغطيات يف باريس ومدريد يف اليوم التايل، بل يف املساء ذاته 
عىل الفضائيات، مرفقة بأعداد املتظاهرين، وبلقطات تظهر نوعية الشباب وعبارات 

الشعارات املرفوعة وسلوك جمموعات البوليس املرافقة للتظاهرات.

٥. سلوك املؤسسة امللكية١٢ جتاه حركة ٢٠ فرباير

بغض النظر عن دور املخابرات وردود فعلها جتاه االستعدادات الشبابية١٣ منذ أول 
دعوة عىل صفحات الفايسبوك للنزول إىل الشارع أسوة بتونس ومرص، متّيز سلوك 
املؤسسات  حتريك  ومستوى  االحتجاجات،  مع  التكيف  مستوى  مبستويني:  الدولة 
وخلق أجهزة أو تعديل مسميات قدمية بأسامء جديدة الستيعاب الرأي العام الناتج عن 
االحتجاجات وإبقائه حمصورا داخل غرف االجتامعات، قصد اإلحاطة باملستجدات 

من كل جانب لتبقى الدولة سيدة املبادرة السياسية.
فأمام املفاجأة اآلتية من تونس ومرص، حيث تأكد إرصار املتظاهرين يف البلدين 
عىل مواجهة نظامني بوليسيني قويني، بل منوذجيني هبذا املعنى، جاء خرب انتقال امللك 
يف رحلة خاصة إىل باريس للراحة. ومل تكد تنقيض املدة الزمنية التي سقط خالهلا 
كل من بن عيل ومبارك، حتى خرج امللك بخطاب رسمي أمام شاشة التلفزة، طرح 
فيه برناجما جريئا لإلصالح السيايس عنوانه العريض: اإلصالح الفوري للدستور وما 
والربملان  احلكومة  اختصاصات  توسيع  حيث  من  سياسية١٤،  إصالحات  من  يتبعه 
بل  املدين  املجتمع  ودور  واحلريات  احلقوق  حيث  من  أفضل  أرضية  عىل  والقضاء، 
املجتمع  مكاسب  ويعمق  التمثيلية  الدميقراطية  يوسع  مبا  الربملانية،  املعارضة  ودور 

ضمن مظاهر من الدميقراطية التشاركية.
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اجلزء  جاء  فقد  فعليا،  ظهر  الشبابية  االحتجاجية  للحركة  اجلغرايف  االمتداد  وألن 
الثاين من اخلطاب مؤسسا ملرشوع اجلهوية، الذي خيفف من ثقل البريوقراطية املركزية 

للدولة١٥.
وقد سبق للملك أن أظهر التجاوب الفوري مع حركة ٢٠ فرباير، فظهر عىل شاشة 
التلفزة املغربية وهو ينصب أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي يف اليوم التايل: ٢١ 
فرباير، حيث برزت أسامء الفاعلني يف النقابات واجلمعيات احلقوقية والثقافية والتنموية 
والنسائية والشبابية. كذلك أحاط احلاضن االجتامعي للشباب باهتامم مادي عندما أعلن 

يف ٢٧ أبريل ٢٠١١ عن الزيادة يف أجور موظفي القطاع العام وشبه العام.
التجاوب املوصوف أعاله، أظهر أن امللك ومستشاريه، لدهيم االستعداد السيايس 

للتجاوب مع مرحلة الربيع العريب مبستجداهتا العنيدة.
بني  ربطت  املرافقة،  والصحافية  السياسية  والتعليقات  والتحاليل  اخلطاب  لكن 
اإلرادة السياسية املعرب عنها من طرف الدولة وبني السياق اإلصالحي الذي تراكم يف 
املغرب طيلة العرشية السابقة، يف أهم القضايا التي كانت حتملها شعارات احلركات 
أو  اجلهوية،  احلركة  أو  النسائية،  احلركة  أو  االمازيغية،  احلركة  سواء  اإلصالحية، 

احلركة احلقوقية املطالبة باإلصالح السيايس لدعم ما مت من بنود العدالة االنتقالية.
وقد حترك اإلعالم العمومي، السمعي البرصي، وكذا املحطات اإلذاعية اخلاصة، 
غري  مساحة  فتح  حيث  من  جتاوبت  الدولة  أن  أظهرت  وريبورتاجات،  حوارات  يف 

مسبوقة حلرية التعبري والصحافة.
مرشوع  صياغة  جلنة  اشتغال  فرتة  طيلة  ذاك،  اإلعالمي  العسل  شهر  استمر 
الدستور٣١، بحيث تضاعفت احلصص الزمنية للربامج السياسية، يف التلفزة واإلذاعة، 

كام استمرت الصحافة املكتوبة يف تغطية التظاهر أيام اآلحاد من كل أسبوع.
وبذلك حتولت املؤسسة امللكية إىل قيادة سياسة فاعلة يف اجلزء املغريب من الربيع 
العريب، عندما سمحت بنوع من الندية حلركة ٢٠ فرباير وبعض رموزها من الشباب: 
صلب  من  جدد  سياسيني  كفاعلني  بالربوز  بنعمر  وغزالن  واخلليفي  شوقي  نجيب 

احلركة واالحتجاج.
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غري أن اكتشاف ُمنّفذ تفجري مقهى اركانة، ألقى الضوء عىل مدينة أسفي، املدينة 
الساحلية عىل املحيط األطليس املجاورة ملدينة مراكش١٦ بل سلط الضوء عىل حضور 
احلركات الدينية ضمن حركة ٢٠ فرباير، ومكن الدولة من توجيه إصبع االهتام للتيار 
الديني املشتغل من خارج املؤسسات الرسمية، ومن خالله، وجهت الرضبة حلركة ٢٠ 
فرباير دون أن حيسب ذلك سلوكا قمعيا. وهكذا عاد حضور فرق الدرك والرشطة إىل 
مداخل املدن املغربية، مبا يبعث يف ذهن املواطن العادي ويف ذهن الفاعلني الشباب 

أن أولوية االستقرار األمني فوق ورغم كل اعتبار ظريف.
ومن العوامل االقتصادية االجتامعية املرتاكمة، حتولت مدينة أسفي من مدينة بثالث 
خصائص مرشقة: مدينة فوسفاتية حيث معامل إنتاج حامض الفوسفور، ومدينة صيد 
الثانية يف املغرب (بعد  ومدينة صناعة اخلزف  املغرب،  السمك (الرسدين) األوىل يف 
فاس)، إىل مدينة حيث يرتاكم التهميش والبطالة والفقر. يضاف إىل ذلك أن آسفي 
توجد ضمن تشكل جهوي دميغرايف عاصمته مراكش، حيث حيرض العنرص األمازيغي 

ذو الثقافة العربية املتينة والرصيد السيايس منذ فرتة االستعامر.
أن  سبق  وقد  التنسيقيات.  أقوى  من  بأسفي  فرباير   ٢٠ تنسيقية  جعل  تقّدم  ما 
اشتهرت أسفي باألطر السياسية والتكنوقراطية، سواء يف صفوف املعارضة أو صفوف 

الدولة طيلة نصف قرن من االستقالل السيايس.
وألن الدولة حتّسبت ملا قد ينشأ من حتول خطري يف جتربة احلركة االحتجاجية بأسفي 
املتظاهرين  مع  العنيفة  املعاملة  البوليس  سلطات  شددت  فقد  أخرى،  ملدن  كنموذج 
هناك، مما أّدى إىل سقوط أول قتيل من حركة ٢٠ فرباير منذ انطالقها، ولو أن التعتيم 
ومالبسات التحقيق جعلت مخسة قتىل يف شامل املغرب باحلسيمة منذ مساء أول يوم 
من حركة ٢٠ فرباير، وكأهنم جمرد حريق شب يف وكالة بنكية أثناء مهامجتها من طرف 

جمموعة من املرشدين واملهمشني من مراهقي الشارع.
ظهرت  فرباير   ٢٠ حركة  احتجاجات  يف  مشاركتها  حيث  من  الدينية  احلركة  إن 
بوجهني: وجه مرتدد وسط التيار الديني املعتدل: حزب العدالة والتنمية؛ ووجه مشارك 

بقوة يوفر احلجم الكمي للمتظاهرين كل أحد: مجاعة العدل واإلحسان.



٢٨٥ الربیع العربي في طبعته المغربیة

ففي الوقت الذي استنكفت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية عن اخلروج مع 
يوم  أول  ضمن  قيادييه  بعض  ظهر  املوعد،  قبل  رسمية  بترصحيات  فرباير   ٢٠ حركة 
احتجاجي، كام نظمت شبيبة احلزب اخلروج الرسمي مع احلركة بشكل تنظيمي متقدم 
بعد شهرين. أما التيار الديني املتشدد (مجاعة العدل واإلحسان)، فقد وجد نفسه يف 

ظروف الربيع العريب كام جيد السمك نفسه يف املاء.

ثانيا: تطورات احلدث
لو أردنا رسم خط بياين ملا جرى وصفه أعاله، فسنجد أنفسنا أمام تداخل مستويي 
التغيري بني االحتجاجات امليدانية، واملبادرات املؤسساتية. كام أننا نجد تطورات احلدث 
مابني سقف الثورة املحافظة يف العامل واملنطقة العربية، وبني يقظة وهنضة وانتفاضات 
الشباب فوق األرض. علام أن القوى األكثر تنظيام ومتّكنا يف الدولة واملجتمع، اثنتان 
ال ثالث هلام: املؤسسة امللكية من خالل الدولة، واحلركة الدينية من صلب املجتمع، 
بحيث مل خترج دينامية احلدث عن هذا السياق املزدوج. أما ثورة الشباب فهي فورة 
مشتعلة؛ لكنها ومن خالل شدة احلامس امللتصق نفسيا واجتامعيا مبرحلة الشباب من 
حياة األفراد، وبسبب ترهل القيادات اليسارية املساندة له افرتاضا، تبقى أقل قدرة عىل 
إدارة التناقضات، وأقل حكمة يف التعامل مع الزمان واملكان، وأقل بصرية من حيث 

جتميع األنصار وتشتيت طاقة اخلصوم. 
لقد تبدلت القضية املركزية من شعار االنتقال الدميقراطي الذي فقد جاذبيته، 

نحو شعار التغيري هنا واآلن مبسميات ملموسة: إسقاط الفساد واالستبداد.
طرف  بني  املبادرة  زمام  حول  الزمن،  يف  السباق  يعني  كان  احلدث  مصري 
مؤسسايت  ترسيع  مع  السابق  اإلصالح  أجندة  مواصلة  وبني   واآلن هنا  التغيري 

املتبقية. للنقط 
وقد برزت ثنائية يف جمريات احلدث السيايس، ما بني التغيري من خالل االحتجاجات 
يف الشارع العام بقيادة حركة ٢٠ فرباير، والتغيري من خالل مؤسسة اإلصالح يف 
أجزائه املتبقية، بقيادة املؤسسة امللكية، عرب التكيف مع الشعارات املطروحة، والدائرة 
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واحلكومة  والربملان  امللك  اختصاصات  ومراجعة  نفسها  الدولة  هيكلة  إعادة  حول 
والقضاء.

عرب  تظاهرة  كل  برنامج  تعميم  عىل  االعتامد  مت  الشبابية،  التغيري  حركة  جهة  من 
بقي  املحيل  العام  الرأي  أن  ورغم  اليوتيوب.  خالل  ومن  الرباط،  يف  صحفية  ندوات 
ما  بقدر  ومرص،  تونس  من  كل  يف  احلاصلة  النتائج  أن  إال  باملبادرة،  مبال  ال  شبه 
شحذت العزمية يف صفوف الشباب املبادر، بقدر ما دعت الدولة إىل عدم الترصف 
األمني التقليدي العنيف وفق الظرفيات املحلية الرصفة، مما وفر ملبادرة الشباب مساحة 
استثنائية من حرية التنسيق والتنظيم والتعبئة واالحتجاج بأفق وطني، خارج القواعد 

اإلدارية والقانونية املعتادة. 
وقد برزت تنسيقات املدن: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش...وبدرجة اقل 

تنسيقات املدن األقل حجام من الناحية الدميغرافية والسياسية.
املغاربة، مما  اإلعالمي يف ذهن  الفضاء  مبركزية  فرباير   ٢٠ تأثر عمل حركة  وقد 
سلط الضوء عىل املدن املذكورة أعاله، بينام كانت تنسيقات مدن أصغر، بل ومراكز 
البيانات  وإصدار  واالحتجاج  التنظيم  عىل  وإرصارا  عنادا  أكثر  حجام،  أقل  قروية 

املواكبة، بل وحضورا من الناحية العددية نسبة إىل جمموع السكان.
كانت قيادات اهليئات السياسية املساندة حلركة ٢٠ فرباير مقيمة يف الرباط والدار 
البيضاء، مما وّفر لتنسيقية هاتني املدينتني صدى أقوى مقارنة مع مثابرة التنسيقيات يف 
املدن الداخلية أو الشاملية األخرى...كام أن مراسيل الصحف األجنبية وكذا الفضائيات 
الرباط  يف  جيري  ما  يف  منحرصة  اإلعالمية  التغطية  بقيت  لذلك  الرباط،  يف  مقيمون 

والدار البيضاء.
السيايس  احلدث  نجد أن  السياسية،  الظروف  عنارص  نستجمع  وعندما  هنا،  إىل 
بعد  يناير   ٢٠ حركة  من  الضوء  خطفت  التي  امللكية  املؤسسة  لصالح  مال  املغرب  يف 
خطاب ٩ مارس، فيام جاءت التطورات العربية لصالح املحتجني، بحيث واجه البوليس 
املتظاهرين بقسوة غري مسبوقة منذ ٢٠ فرباير، وذلك يوم ١٧ مايو ٢٠١١، أي يومني 

بعد السلوك القمعي يف اسبانيا.
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ما جرى يف املغرب، جاء لصالح العمل املؤسسايت اإلصالحي اهلادئ واملقاطع من 
طرف حركة ٢٠ فرباير. فاألحداث الدموية كمظهر رئييس يومي يف ليبيا وكمظهر 
يرتدد بني الفينة واألخرى يف اليمن والبحرين وسوريا، جعل احلالة املغربية نقطة اجيابية 
لصالح الدولة. هكذا بدت جلنة تعديل الدستور واملتابعة السياسية، مبا رافق عملها من 
تغطية إعالمية ونقاش عمومي ومواقف حزبية وتعليقات يف الصحافة األجنبية، وكأهنا 
أفضل من التسويف وااللتفاف الذي ظل الرئيس اليمني ميارسه جتاه املعارضة احلزبية 
واحلركة الشبابية يف ميادين املدن اليمنية، ولو أن سقف املطالب خمتلف واملوقف الدويل 
خمتلف، وموازين القوى فوق األرض ال جمال للمقارنة بينها، سواء من حيث حجم 

املتظاهرين، أو من حيث حجم التضحيات اليومية من الشهداء واجلرحى هناك.
اإلرهاب  اسم  حتت  السياحية،  مراكش  مدينة  يف  أركانة  انفجار  وقع  أن  وكان 
السابقة  إىل  باإلضافة  مايو،   ١٧ يوم  الرشس  القمع  أمام  الباب  فتح  مما  اإلسالمي، 

االسبانية املذكورة أعاله يوم ١٥ مايو ٢٠١١.

الجزء الثاني: الخريطة السياسية
حل الربيع العريب عىل الساحة السياسية يف املغرب وقد تشكلت السامء االيديولوجية 
السحابة  مث  اليسارية،  والسحابة  الليبريالية،  السحابة  رئيسية:  سحب  ثالث  من 
األصولية. ومن حيث املوسم الفالحي / السيايس إن جاز التشبيه، مل تعد السحابتان 
الليبريالية واليسارية تفيد احلقل السيايس مبا حيتاج كفاية من املطر لتخصيب موسم 

احلرث / االنتخابات مبا يكفي لتوفري إنبات املشاركة السياسية املوسعة. 
انعكس ذلك عىل النخب القيادية املرتهلة يف التيارين الليبريالية واليسارية. بينام أصبح 
املساجد  مربعات  تستعمل  ومزرعة  الشابة  األطر  الستقطاب  مشتال  األصويل  التيار 

لتنشئة كتلتها الناخبة املستقرة بل املتنامية.
الواحدة  السياسية  القراءة  شبكة  انبسطت  فقد  السياسية،  الربامج  حيث  من  أما 
الدويل واحللفاء  الدولية، البنك  القرار  مراكز  الدولة من خمتلف  املستمدة من طرف 
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الفاعل  بقيت  امللكية  املؤسسة  وألن  املتحدة.  األمم  عن  املتفرعة  واملنظامت  الغربيني 
السيايس املحوري فقد أصبحت األحزاب الربملانية الكربى، من بني التيارات الثالثة، 
تتبنى  أهنا  اإلعالم  يف  روجت  كام  للملك.  السيايس  الربنامج  عن  تدافع  أهنا  تدعي 
سنة  له  خطاب  يف  امللك  عنه  أعلن  الذي  احلداثي  الدميقراطي  املجتمعي  املرشوع 
٢٠٠٣ يف  ١٦ مايو  تفجريات  السيايس بعد  االختالف  مساحة  ضاقت  ٢٠٠٤. وقد 
الدار البيضاء. بحيث صوتت األحزاب الكربى من التيارات الثالثة يف الربملان عىل 
قوانني مدونة األرسة وقانون االرهاب يف نفس السنة. كام سعت إىل تبني األجندة 

التي طرحها امللك مجلة.

أوال: مثلث التيارات اإليديولوجية
رعت الدولة منذ توىل احلسن الثاين العرش سنة ١٩٦١ االختيار الليربايل. مقابل ذلك، 
اعتربت الشيوعية واالشرتاكية أفكارا مستوردة وغريبة عن املجتمع املغريب، كام دعمت 
الدولة الغرب الرأساميل طيلة مرحلة احلرب الباردة، وجعلت من فرنسا حامل امللفات 
السياسية  القضايا  يف  والتنسيق  العسكرية  والرشاكة  االقتصادي  االستثامر  يف  املغربية 

اإلقليمية.
أما التيار اليساري، فربزت معامله منذ انقسام االحتاد الوطني للقوات الشعبية سنة 
١٩٥٩، بدعم من االحتاد املغريب للشغل وبتموقع الزعيم االحتادي املهدي بن بركة مع 
اليسار العاملي املعتدل يف منظمة مؤمتر القارات الثالث. وبعد األزمة السياسية منتصف 
ستينيات القرن املايض، تدعم وجود احلزب الشيوعي بتجّذر تيار املاركسية اللينينية 
داخله وداخل االحتاد الوطني للقوات الشعبية املذكور، ليستوي تياره األسايس منذ 
داخل  من  والعاملة  املعتدلة  الدميقراطية  االشرتاكية  أطروحة  عىل  السبعينيات  منتصف 

املؤسسات.
من  املدعوم  الليبريايل،  التيارين  بني  ما  العالقة  يف  التوتر  حدة  املغرب  عرف  وقد 
طرف الدولة، والتيار االشرتاكي، بسبب مرور خط التامس الصدامي بني املعسكرين 
طيلة  العاملية  اجليوسياسية  يف  أسايس  كتناقض  الرأساميل  والغريب  االشرتاكي  الرشقي 
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الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  بني  ما  الفاصلة  احلدود  عىل  الباردة،  احلرب 
وبني اململكة املغربية. ومل خيف الرصاع سوى بعد اهنيار النارصية يف مرص مع السادات 
وتبني الدولة ملف الصحراء (صيف ١٩٧٤) وتأثري الدمقرطة يف أوربا املتوسطية (اليونان 

والربتغال واسبانيا) عىل سياسة الدولة املغربية (١٩٧٥). 
املايض  القرن  من  السبعينيات  منتصف  منذ  برز  فقد  األصويل  الديني  التيار  وأما 
ملواجهة اليسار أساسا، كامتداد لسياسة السادات يف مرص الجتثاث اليسار. مث جاءت 
الثامنينيات ليصري التيار الديني األصويل حركة أساسية يف الساحة اجلامعية بني الطلبة، 
ومثل ما جرى يف أغلب البلدان العربية واإلسالمية، بعد إشعاع الثورة اإليرانية وحركة 
جماهدي أفغانستان، وتوجه اململكة العربية السعودية إىل خلق توازن جهادي سني يف 

مقابل انتشار اإلشعاع الشيعي اإليراين. 
الثالثة،  التيارات  بني  السطح  عىل  طفا  الذي  املوقف  هو  املتبادل  العداء  أن  إال 
بسبب احتضان الدول للتيار الليربايل واستمرار اليسار بعيدا عن احلكومة ربع قرن من 
الزمن(١٩٧٥–١٩٩٨)، وانطالق التيار الديني يف املغرب منتصف السبعينيات بعدما قام 

أحد فصائله باغتيال قائد بارز يف اليسار١٧.
يف مرحلة العوملة، رعت الدولة اجلزء املعتدل من التيار األصويل داخل األحزاب مث 
الربملان، يف استدراج نحو املأسسة واإلدماج بطيء لكنه منتج وفعال، من حيث تقسيم 
تأثريات  االسالمي املغريب عن  الداخل، ومن حيث فصل التيار  األصولية يف  احلركة 
االخوان املسلمني والسلفية العامليتني. ليأيت الربيع العريب فيحمل هذا اجلزء املعتدل إىل 
رئاسة احلكومة(يناير ٢٠١٢). بينام توقفت مجاعة العدل واإلحسان عن مساندة حركة 
٢٠ فرباير الربيعية، وكأن السباق االحتجاجي الربيعي كان من صنف املاراتون (يقتيض 
بذل اجلهد املتواصل عىل مسافة ٤٠ كمل) بينام مل تتهيأ مجاعة العدل واإلحسان سوى 

لسباق سيايس من مسافة ١٥٠٠ مرتا.  
وقد مت االعرتاف املتبادل بني التيارين اليساري والليربايل أواخر التسعينيات عندما 
حتمل اليسار املسؤولية احلكومية إبان انتقال العرش بعد وفاة احلسن إىل امللك حممد 
من  املعتدل  االسالمي  التيار  باكتساح  الدولة  اعرتفت  كام  السادس(١٩٩٨–٢٠٠٢). 
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خالل القبول السيايس بوجوده النيايب ضمن األحزاب اخلمسة الكربى بني ٣٧ حزبا 
سياسيا يف املغرب الرسمي. 

ثانيا: جتديد النخب مل يتم
١. النخب احلزبية١٨  

منذ فرتة االستعامر، نشأت احلركة الوطنية املغربية كتيار ليربايل حميل بحمولة دينية 
انفصل  الباردة،  احلرب  استقطابات  عن  نجم  الذي  اإليديولوجي  الفرز  بعد  باهتة. 

اليسار عن احلركة الوطنية.
وملا نشأت االشرتاكية الدميقراطية، مشخصة يف حزب االحتاد االشرتاكي للقوات 

الشعبية كان قادته من زعامء احلركة الوطنية١٩ املغربية نفسها.
وألن الدولة ارتبطت برعاية األحزاب الليربالية من بني التكنوقراط، فقد كان عمر 
القياديني يف التيارين اليساري والليربايل من نفس اجليل الذي ولد مبكرا قبل حصول 

املغرب عىل االستقالل يف منتصف اخلمسينيات.
املسؤولية  حتمل  فقد  الوطنية  احلركة  ورموز  األحزاب  زعامء  أغلبية  وفاة  ورغم 
أو  الطبقية  املهنية  أو  العائلية  القرابة  حيث  من  خمرضمون،  زعامء  بعدهم  احلزبية 
اجلغرافية، كام بقيت البنية التنظيمية يف األحزاب قامتة عىل خلود الزعامء يف كرايس 

العامة. األمانة 
احلرة  املهن  من  عنارصها  استقطبت  التي  األحزاب،  كل  ذلك  يف  تساوى  وقد 
(املحامني يف الغالب). بينام بقيت الطبقة العاملة غري ممثلة يف املكاتب السياسية، رغم 

ادعاء اليسار متثيلها سياسيا.
وقد متكن امللك الراحل احلسن الثاين من هزم القيادات احلزبية اليسارية باعتامده 
عىل تقوية الدولة باستمرار واستقطاب املوظفني السامني ومسؤويل املؤسسات اإلدارية 
فكانت  نفسها  اإلهناك  سياسة  أما  املنهكة.  احلزبية  القيادات  صفوف  بني  من  واملالية 
مدعمة بازدواجية اجلزرة والعصا، األمر الذي أدخل األحزاب يف تكتيكات البقاء، مث 
انتقلت هذه التكتيكات من القرارات احلزبية القيادية إىل سلوك فردي بني القياديني، 



٢٩١ الربیع العربي في طبعته المغربیة

وأصبح االعتدال يف العمل احلزيب تنازال ال حد له ومسلسال ضمن مفهوم الواقعية 
 .٢٠السياسية

والتنمية  العدالة  حزب  رأس  عىل  شعبوي  عام  أمني  صعود  أن  يظهر  ولسوف 
اجلديد الدستور  وليدة   (٢٠١٢ (يناير  حكومة  أول  ترؤس  يف  ونجاحه  اإلسالمي 
(١ يوليوز ٢٠١١)، دفع أوساطا متعددة، يف احلزبني العتيدين الوريثني لرتاث احلركة 
نفس  من  عامني  أمينني  صعود  تشجيع  إىل  الدولة،  ويف  املغربية  الدميقراطية  الوطنية 
الصنف الشعبوي يف كل من حزب االستقالل واالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، 

خالل مؤمترهيام، يف النصف الثاين من سنة ٢٠١٢.
االسالمي  احلزب  عام  وأمني  احلكومة  رئيس  لدى  الشعبوية  عن  النظر  وبغض 
املعتدل، فقد أظهر احلزب بوضوح، قدرته عىل جتديد مساطر فرز القيادات للمناصب 
احلزبية وللدوائر االنتخابية وللحقائب احلكومية. بحيث جتتمع قيادته وختتار وتتفق عىل 
املعايري بقرار مجاعي. مث تطبق عرب الشفافية اإلعالمية من خالل التغطيات الصحفية 
أن  كام  املحصل.  باألرقام  التصويت  ونتائج  الرتشحات  وكذا  التداول  مراحل  ونرش 
وكتاب  الوطني  واملجلس  السيايس  واملكتب  العامة  األمانة  يف  القيادة  عمر  متوسط 
الكفاءة  معايري  تطبيقه  يعني  مما  املنافسة.  األخرى  األحزاب  يف  منه  أصغر  الفروع، 
واالستحقاق. وهذا ال ينفي دور األمني العام يف اختيار املقربني منه فكريا وسياسيا 
لألمانة العامة. وبالتايل تفوق حزب العدالة والتنمية من خالل هذه امليكانزمات عىل 
نتائج أفضل يف قضية جتديد نخبه السياسية. فالعنرص التنظيمي هو النقطة املميزة اآلنية 
له بني خمتلف األحزاب. ومتكنه من التعويض ولو جزئيا وآنيا عن ضعف اخلربة يف 
التدبري احلكومي وعن ضبابية برناجمه السيايس الكفيل باحلد من طموحاته عىل املدى 

املتوسط. 

٢. النخب النقابية  
من املعروف أنه مقابل هيمنة املحامني عىل القيادات احلزبية، حصلت هيمنة أطر 
الرتبية والتعليم عىل جممل القيادات النقابية القريبة من حزب االستقالل (االحتاد العام 
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والكونفدرالية  للشغل  الدميقراطية  (الفيدرالية  االشرتاكي  واالحتاد  باملغرب)  للشغالني 
الدميقراطية للشغل) وحزب العدالة والتنمية (االحتاد الوطني للشغل). وكذلك األطباء 
وأطر الصحة العمومية، بسبب اعتامد العمل النقايب يف القطاع العام عىل تعبئة القطاعني 

املذكورين. 
ومثل ما قيل عن تفوق حزب العدالة والتنمية يف جتديد النخب احلزبية، فقد جتاوز 
تطعيم  حيث  من  االشرتاكي  واالحتاد  االستقالل  حزيب  لدى  املألوف  األمحر  اخلط 
عن  للدفاع  النقايب  الذراع  منه  جعل  الذي  للشغل  الوطني  لالحتاد  النقابية  القيادات 

توجهاته وللضغط ولتمتني حضوره يف الساحات النضالية. 
وقد ساهم تغري قواعد العالقة بني نقابة أرباب العمل (االحتاد العام ملقاوالت املغرب) 
والنقابات العاملية بعد محلة التطهري ضد املقاولني منتصف التسعينات يف تغيري األهداف 
الرئيسية للعمل النقايب من الطابع الصدامي واالنخراط يف حتالف معارض ضد الدولة 
يف منتصف التسعينات عملت الواليات املتحدة عىل خلق حوار مع النقابات األكثر 
مراجعة  قصد  الكونفدرالية،  بقيادة  األمريكي  السفري  فالتقى  (ك.د.ش)،  معارضة 
الفرنسية  املدرسة  كانت  والتي  الباردة  احلرب  فرتة  عن  املوروثة  النقابية  االسرتاتيجيا 

الصدامية غالبة عىل التفكري النقايب يف املغرب. 

٣. بقي اجلزء املتجدد أقلية  
من الناحية الدميغرافية، ما زالت الطبقة السياسية والنقابية ممثلة للعهد السابق، ولو 
لو يف جهة املعارضة التقليدية السابقة. بحيث تكون النتيجة هي مرور القيادات احلزبية 
والقيادات النقابية مبا يرتكه الزمن عىل األفراد، من حيث العياء واخلواء الفكري وتقلص 
اوهن  الذي  األمر  دونه،  تنجح  قيادة أن  ألية  ميكن  الذي ال  املستقبيل  التوقع  عنرص 
محاسة القيادة وهدر فرص جتديد نخبها. هذا هو االجتاه السلبي العام للطبقة السياسية 
احلزبية والنقابية. ورغم ذلك، كتب الطاهر ابو الفرح بعد مرور مائة يوم عىل حكومة 
عبد االله بنكريان وحزب العدالة والتنمية٢١ أن اإلقبال عىل االنخراط يف احلزب أكرب 
من أي وقت مىض. وهذا هو االستثناء، والذي شكل ٢٧ ٪ من النخب الربملانية بعد 



٢٩٣ الربیع العربي في طبعته المغربیة

الربيع العريب يف طبعته املغربية (انتخابات ٢٠١١/١١/٢٥). مما يرتك الكتلة النخبوية 
الغالبة اليوم يف جملس النواب (الغرفة األوىل) بنسبة ٧٣٪.   

باملبادرة  االنفراد  من  التعددية،  باسم  واجهات  عرب  ولو  الدولة،  متكنت  وهكذا 
فمن  إليها.  املشار  بالنسبة  الربملانية  املواقع  استعادت  قدمية  بأغلبية  مسنودة  السياسية، 
السلطة  صاحب  الربملان  يعترب  السلطة،  لتوزيع  اجلديدة  الدستورية  اهلندسة  حيث 
بعد  ما  دستور  يف  املتقدمة  اجلديدة  املبادئ  أحد  وهو  امللك.  دون  مبفرده  الترشيعية 
الربيع العريب. لكن املنتخبني يف الربملان املوجود إىل حدود ربيع ٢٠١٣ يتكون من 
منتخبني يف أغلبهم من الطبقة السياسية القدمية يف الغرفة األوىل وبحجم ثلثي حقائب 
احلكومة املنبثقة عنه، مقابل ثلث فقط حلزب رئيس احلكومة. ناهيكم عن استمرار 
زالت  ما  والتي  الربملان  من  املستشارين)  (جملس  الثانية  بالغرفة  يتعلق  فيام  شاذ  وضع 
حزب  أن  يعني  مما   .العريب الربيع  عن  السابق  الدستور  ظل  يف  منتخبة  وهي  قائمة 
ليس  أعاله،  إليه  املشار  والدميغرافية  التنظيمية  باملواصفات  وإن كان  احلكومة  رئيس 
إال رهينة وواجهة متقدمة، ختفي استمرار الطبقة السياسية القدمية يف القبض عىل زمام 
املؤسسات. وملا كانت وما زالت القضية الوطنية الرتابية (اي وحدة الرتاب الوطني) 
ضمن  كوهنا  حيث  من  اجلديد،  الدستور  مبوجب  امللك  اختصاص  ومن  حملولة  غري 
االسرتاتيجيات التي خيتص بالنظر فيها جملس الوزراء الذي يرتأسه امللك، فمن حيث 
املوضوع السيايس يبقى للملك واقع التفوق املزدوج، من حيث القوة العددية للطبقة 
السياسية التي باتت منذ زمن مىض خاضعة لسياساته بال قيد وال رشط، ومن حيث 
استمرار القضايا االسرتاتيجية املزمنة والتي تبقى أولوية األولويات، أي من اختصاص 
سياسية  بعنارص  حماطا  املتقدمة  عنارصه  بكل  احلايل  الدستور  يصبح  هنا  من  امللك. 

ومادية حتول دون تطبيقه تطبيقا دميقراطيا.  
الفاعل  يضعفان  املستقبيل  التوقع  عنرص  وتقلص  السياسية  املبادرة  فقدان  وألن 
السيايس، فقد بلغ ضعف القيادات احلزبية يف العرشية السابقة (١٩٩٨–٢٠١٠) حد 
التحول إىل جزء من ميزان القوى القائم يدل القدرة عىل التأثري فيه وزعزعته لصالح 
وخارجيا.  داخليا  رابحة  بذلك  املغربية  الدولة  أصبحت  وقد  منه.  املترضرة  الطبقات 
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ورغم فشل السياسات العمومية يف االقتصاد ويف التنمية السياسية والتنمية البرشية، 
أصبحت أصابع االهتام توجه أكثر للقيادات احلزبية، ألهنا مل تعد قادرة عىل موقف مغاير 
للدولة، سوى الدفاع عن السياسات العمومية نفسها، خصوصا ما عرف اإلصالحات 

املاكرو اقتصادية ونتائجها السلبية عىل التشغيل والتعليم والصحة.
ومل تستطع الطبقة السياسية أن تنفصل عن اسرتاتيجية الدولة٢٢ يف أي من عنارصها 
– أمريكا،  بزعامة  عاملية  سياسية  كاسرتاتيجية  اإلرهاب  عىل  – احلرب  الثالثة: 
اإلصالحات املاكرو اقتصادية كاسرتاتيجيا اقتصادية برعاية البنك الدويل ومن خالله 
ترقيعية  كسياسة  البرشية  التنمية  األسايس  وبندها  األلفية  أهداف  والغرب. –  أمريكا 

لواقع التفقري والتهميش واإلقصاء، برعاية األمم املتحدة وبرناجمها اخلاص بالتنمية٢٣.
إن اجلهد اجلهيد الذي بذلته الدولة يف سبيل العنارص الثالثة املذكورة أعاله، إمنا 
باألجندة  العمومية  السياسات  ورائها  ومن  املغربية  الدبلوماسية  ربط  إىل  يرمي  كان 

الدولية التي يتحكم الغرب الرأساميل يف إقرارها.
املاكينة  عىل  احلفاظ  يتعد  فمل  والدميغرافيا  واالقتصاد  السلطة  يف  السياسة  واقع  أما 
االستقطابية للدولة؛ فنشأ عن ذلك اقتصاد الريع املغلق والدميقراطية املعّلبة أي املعروفة 
باسم  والصحة  والتعليم  الشغل  قطاعات  تدمري  وكذلك  سلفا،  االنتخابية  نتائجها 

تقليص نسبة األجور ضمن النفقات العمومية للدولة.
بني  هوة  حفر  العام  التوجه  هذا  يف  الدولة  وراء  السياسية  الطبقة  اصطفاف  إن 
عرب  حتقيقها  املأمول  املجتمع  انتظارات  من  وأصبح  السياسية.  والطبقة  املجتمع 
اإلصالحات التي جرت يف أجواء الربيع العريب هو تغيري اجليل القيادي يف الطبقة 

السياسية.
لذلك ارتبط شعار إسقاط الفساد االقتصادي بشعار إسقاط االستبداد والذي كان 
وليس  اإلدارية،  والبريوقراطية  احلزبية  القيادات  إسقاط  املغريب  العام  الرأي  لدى  يعني 

إسقاط النظام امللكي. 
ملكية  إىل  املغربية  الدساتري  يف  املقررة  التنفيذية  امللكية  حتويل  شعار  رفع  أن  غري 
برملانية بقدر ما كان واضحا من حيث اهلدف، أي عزل الطبقة السياسية الفاسدة 
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واملختبئة وراء الدفاع عن امللكية، بقدر ما دفع امللك إىل احلذر من الشعار وبالتايل 
خرست حركة االحتجاج – من حيث مل حتتسب سياسيا – فرصة التحالف مع امللك 
ضد الطبقة السياسية الفاسدة، يف الوقت الذي بقيت ضعيفة بسبب هيمنة التيارات 
الدينية واليسارية، املوجودة خارج النظام. وهو مما وفر للطبقة السياسية النافذة وفق 
نظام الريع يف السلطة واالقتصاد، فرص البقاء بعد الربيع العريب رغبة من النظام يف 

تقليص عوامل جتذير احلركة االحتجاجية.
وقد قلت فرص تغيري الطبقة السياسية الفاسدة، بسبب انفصال احلركة االحتجاجية 
احلركة  فكانت  فرباير.   ٢٠ حركة  السياسية،  االحتجاجية  احلركة  عن  االجتامعية 
االجتامعية ظاهرة عرب تظاهرات منفصلة يف التوقيت األسبوعي عن احلركة االحتجاجية 
وحدها  العاصمة  عىل  االجتامعية  املطالب  ذات  التظاهرات  اقترصت  فلقد  السياسية. 

تقريبا، أيام اخلميس واجلمعة طيلة سنة ٢٠١١.
وقد زادت السلطة من الفصل بني احلركتني باعتامدها أسلوب تعامل بولييس خمتلف 
من واحدة إىل أخرى، بحيث نالت احلركة االحتجاجية ذات املطالب االجتامعية قدرا 
أكرب من القمع، باعتبارها الرافد االحتياطي يف املستقبل للحركة االحتجاجية السياسية. 
كام تعاملت السلطة بعنف أكرب مع التنسيقيات العاملة ضمن حركة االحتجاج السياسية 
مثلام  الدولية:  الصحافة  مراسيل  أعني  عن  البعيدة  املناطق  بعض  يف  ٢٠فرباير)  (حركة 

جرى يف احلسيمة وخريبكة وأسفي وبني مالل.
عن  بعيدا  جرت   ،العريب الربيع  ظروف  يف  املغرب،  يف  اإلصالحية  العملية  إن 
التيارات اجلذرية (اليسارية واإلسالمية) املهيمنة عىل حركة ٢٠ فرباير. فهذه األخرية 
عىل  االستفتاء  وقاطعت  الدستور،  تعديل  جلنة  قاطعت  إذ  املؤسسات،  خارج  ظلت 
الدستور وقاطعت االنتخابات الترشيعية، ومل تتمكن بالتايل من مزامحة الطبقة السياسية 

التقليدية عىل خشبة لعبة املؤسسات.
السياسية  القيادات  مبعية  اإلصالح  عملية  ملبارشة  ذريعة  الدولة  أعطى  األمر  هذا 
التقليدية. وهو ما أضعف احلزب األصويل املعتدل الذي ربح الرتبة األوىل يف االنتخابات 
دون أن يتمكن من احلصول عىل أغلبية مطلقة، فتحالف مع أحزاب يزيد عمرها عن 
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نصف قرن، أي أحزاب جاءت من مرحلة احلرب الباردة وهرمت قياداهتا وانعدمت 
أفكارها السياسية وانتفى دورها يف زعزعة ميزان القوى.

لذلك، مل يربح املغرب من الربيع العريب جتديد الطبقة السياسية، وبالتايل مل تتغري 
اخلريطة السياسية يف جمملها التنظيمي وال يف طبيعة برناجمها االقتصادي. إذ مل يوجد 
العدالة  (حزب  الصاعد  املعتدل  الديني  احلزب  ينافس  طرف  االحتجاجية  الساحة  يف 
والتنمية)، وبالتايل مل يرافق النقاش السيايس حول املؤسسات نقاٌش حول ميزان القوى 
االقتصادي، إال يف حدود النقد ملا هو سائد، عىل طريقة نقاش االنتليجنسيا املفرنسة، 
القريبة من االحتاد االشرتاكي، واملهمشة يف أوساطه االنتخابية والسياسية والتنظيمية، 

داخل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد.
من  السياسية  الطبقة  لدى  املوقف  أصبح   العريب الربيع  وبفضل  ذلك،  رغم 
امللكية  إحالل  اجل  من  العمل  مببدأ  القبول  نحو  الغالب  يف  يتجه  امللكية  املؤسسة 
الربملانية بدل امللكية التنفيذية يف ظل ميزان القوى احلايل. لكن النقاش السيايس هبذا 
الصدد مازال حمصورا يف ثالث دوائر منفصلة عن بعضها: دائرة ميزان القوى القائم 
حيث الدفاع عن امللكية، وهي دائرة املستفيدين من ريع السلطة واالقتصاد؛ وهناك 
االشرتاكي  االحتاد  موقف  حيث  معتدلة  أوالمها  الربملانية:  بامللكية  تقوالن  دائرتان 
عرب  الربملانية  امللكية  إلحالل   ٢٠١١ دستور  اجيابيات  من  االستفادة  إىل  يدعو  الذي 
وهي   واآلن هنا  الربملانية  امللكية  إىل  الداعي  املوقف  دائرة  والثانية  الثقة.  مراكمة 

التيارات اليسارية واإلسالمية، األقّل تأثريا من االحتاد االشرتاكي.
جناحي  بني  والتفاعل  التعاون  إمكانيات  قلصت  والعملية  السياسية  املواقف  لكن 
جيدد  فمل  والقيادي  التنظيمي  الرتهل  من  االشرتاكي  االحتاد  عانى  إذ  الربملانية.  امللكية 
من  واآلن  هنا  الربملانية  بامللكية  املعنية  واإلسالمية  اليسارية  التيارات  وعانت  نخبه، 

مواقفها املغلقة املرهتنة ملواقف حلفائها العدميني واألصوليني.
كل هذه القضايا الربناجمية واملنهجية تعني أن الطبقة السياسية بكل أطرافها األساسيني 
وأطيافها اهلامشيني مازال سقفها النظري وثقافتها السياسية حمافظني بأكثر من معنى، 

ومازالت بعيدة عن مكتسبات العرص يف التفكري والفهم والتعبري والتفسري.
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الجزء الثالث: التحول الديمقراطي واالصطفافات التالية
أوال: التحول الدميقراطي وحدوده:
١. مفهوم التحول الدميقراطي

إن احلالة املغربية تشابه احلالتني اللبنانية واألردنية، ورمبا السودانية أيضا، من حيث 
جتذر التعددية احلزبية منذ حصول املغرب عىل االستقالل. فمل يسبق للمغرب أن أقر 
نظام احلزب الواحد من الناحية القانونية والدستورية. ومن هذه الزاوية، تتوفر احلالة 
املغربية عىل مسالك وطيدة نحو التقاليد الليربالية والتعددية الفكرية. فحتى احلظر الذي 
طال احلزب الشيوعي املغريب بداية االستقالل مل يكن بسب ضيق يف املناخ الفكري 
للدولة. فقد ورث املغرب عن احلامية االستعامرية الفرنسية عقلية التسامح مع األفكار 
املغايرة للتدين. وحدها ظروف ١٩٥٩، دوليا وإقليميا وداخليا فرضت احرتاز الدولة 

جتاه التيار الشيوعي يف اخلريطة احلزبية للبالد آنئذ.
النظام  سقف  تثقل  امللكية  للمؤسسة  والسياسية  والدينية  التارخيية  الرشعية  لكن 
السيايس، وال ترتك للتمثيلية الشعبية بالصيغة احلزبية سوى هامش ضيق، يزيد ضيقه 
عندما نجد األحزاب السياسية عاجزة عن تطبيق الدميقراطية الداخلية وخارسة رهان 

صناعة النخب أمام نجاح املؤسسة امللكية والدولة.
فالتحول الدميقراطي يف ظرفية الربيع العريب هو ذاك امليكانزم / التحول، الذي من 
شأنه أن يبث يف املجتمع بذور دمقرطة الفرد واجلامعة لتصبح الدميقراطية آلية مركزية 
بني  القوى  ميزان  لتغيري  آلية  وبالتايل  السيايس  الفاعل  لدى  السياسية  القوة  لصناعة 

التكتالت السياسية الطاحمة إىل السلطة.
أخذا باالعتبار احليثيات املذكورة أعاله، يقتيض بحث التحول الدميقراطي طرح 
الربيع  ظرفية  نتيجة  املغرب  يف  السياسية  اللعبة  قواعد  تغريت  هل  التايل:  التساؤل 
العريب؟ هل انتقلت نقطة االرتكاز يف العملية السياسية من حمور املؤسسة امللكية إىل 
ساحة التنافس بني األحزاب السياسية؟ هل أصبح مصدر السلطة والسياسات العمومية 
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صندوق االقرتاع ورشعية االنتخابات أم مازالت املؤسسة امللكية تدير العملية السياسية 
برمتها؟

رفعت  التي  السياسية  املطالب  رزنامة  بحث  يقتيض  األسئلة،  هذه  عن  للجواب 
فرباير،   ٢٠ حركة  أي   العريب الربيع  ظرفية  بفعل  الناشئة  التغيري  حركة  طرف  من 
والتحالفات  االصطفافات  بحث  مث  املطالب،  تلك  حول  التفت  التي  القوى  وبحث 
السياسية، مث بحث درجة تغيري ميزان القوى وما يبدو عىل السطح من حركية وسط 
الطبقة السياسية. وبالتايل، اإلجابة بوضوح عن سؤال: من هي القوة السياسية الرئيسية 
التي متسك بزمام املبادرة ما بعد الربيع العريبمقارنة بتلك التي كانت متسك بزمام 

املبادرة ما قبل الربيع العريب؟

٢. شعار التحول الدميقراطي
إن قياس درجة التحول الذي أنتجته ظرفية الربيع العريبيف املغرب يقتيض الرجوع 

إىل ُسلـّم الشعارات األساسية التي رفعتها حركة ٢٠ فرباير كام ييل:
من اجل امللكية الربملانية  –

إسقاط الفساد واالستبداد  –
حل الربملان واحلكومة  –

تغيري الدستور مبا يثّبت أسس امللكية الربملانية.  –
لو تساءلنا عن شواهد أو دالئل شكلية وميدانية عىل انتقال الربيع العريب فعال 
من الساحات العربية األخرى إىل الساحة املغربية كفعل سيايس أفرز فاعلني سياسيني 
جددا من صلبه وبالتايل أثر عىل احلياة السياسية املغربية، سنجد عنارص عينية مادية 

لإلجابة.
وعرب  الشباب  طرف  من  فرباير   ٢٠ حركة  خللق  السياسية  املبادرة  نشأت  فقد 
احلقوقية  اجلمعيات  مقرات  إىل  وانتقلت  االنرتنيت،  يف  االجتامعية  الشبكات 
واألحزاب اليسارية الصغرية. ومل تكرر هذه احلركة طرق املناورة السابقة بالتفاوض 
مع السلطات، بل نزلت رأسا إىل الساحات العمومية يف اليوم املحدد:٢٠ فراير٢٠١١. 
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الشبايب،  صلبها  من  رشعيا  سياسيا  مولودا   العريب الربيع  ظرفية  خلقت  وبالتايل 
انعكاسا ملعجزة سيدي بوزيد وميدان التحرير بالقاهرة، واستلهاما لروح البوعزيزي 

ولشهداء موقعة اجلمل.
مولد  الدولة  أخذ  هي  واجلدية  اجلديدة  الوالدة  هلذه  املبارشة  السياسية  النتيجة 
احلركة مأخذ اجلد، مما أدى إىل ظهور روح جديدة يف احلياة السياسية بني املغاربة 
النتيجة  هي  وهذه  املؤسساتية.  األوساط  خمتلف  بني  احلديث  ويف  العام  الشارع  يف 
داخل  السياسية  احلياة  العريب عىل  الربيع  ظالل  من  الثاين  وامللمح  الثانية  السياسية 
أفق  انتقال  هي  فرباير   ٢٠ حركة  ميالد  عن  الناشئة  الثالثة  السياسية  النتيجة  املغرب. 
االنتظار السيايس نحو توقيت املظاهرات أيام اآلحاد وتتبع منحى املشاركة اجلامهريية 
يف احلركة الوليدة، وبالتايل تبدل األجندة السياسية يف الزمن / األمد املبارش. النتيجة 
السياسية الرابعة هي تداول الشعارات األربعة املذكورة أعاله عىل األلسنة بني عموم 
اجلمهور، بحيث مل يعد ذكر عبارة املطالبة بكون امللك يسود وال حيكم مصدر 
خوف يف احلديث بني الناس وسط العائالت ويف املقاهي ويف النقاشات يف خمتلف 
الضمني  االتفاق  أظهر  مما  الشعارات،  نلك  يتداولون  الناس  أخذ  فقد  األماكن. 
عىل مطالب حركة ٢٠ فرباير برضورة إقرار امللكية الربملانية، وبالتايل تفهموا واقعية 
مطلب حل الربملان واحلكومة، مما يقتيض تغيري الدستور، وفهموا أن احلركة الوليدة 
جاءت أداة للضغط عىل الدولة لتذهب يف اجتاه حتقيق املطالب والشعارات األربعة. 
متس  مل  أهنا  هو  احلركة  واقعية  الناس  ليتفهم  الباب  فتح  الذي  السيايس  واملضمون 
إىل  بالنظر  خصوصا  املغرب،  يف  امللكية  إسقاط  إىل  تدع  ومل  امللكي  السيايس  النظام 
سمعة امللك لدى الرأي العام. من هذا كله، ميكن اعتبار النتيجة السياسية اخلامسة 
للربيع العريب داخل املغرب، هي حتول دور املؤسسة امللكية كفاعل سيايس، من 
الفاعل الذي يعتمد عىل القداسة والرصامة األمنية جتاه أي نوع من تداول السلطة يف 
النقاش  عىل  املعتمدة  نفسها،  السياسة  عرب  السيايس  الفاعل  إىل  العمومية،  الساحة 
 العريب الربيع  زخم  مع  الظريف  التكيف  عن  ناشئ  التحول  هذا  أن  ولو  العمومي. 

وليس حتوال نوعيا ثابتا يف احلياة السياسية املقبلة. 
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٣. دهاء امللك ورسعة التجاوب
شعبي  عام  رأي  خلق  (١٩٩٩–٢٠١٠)عىل  السابقة  العرشية  طيلة  امللك  عمل  لقد 
االجتامعية  للحركات  تستجيب  مبادرات  وعرب  السيايس،  خطابه  حول  متضامن 

السياسية املوروثة عن فرتة والده:
احلركة االمازيغية  –
احلركة النسائية  –

احلركة احلقوقية ومسرية العدالة االنتقالية  –
احلركة الدينية كفاعل سيايس جديد.  –

صاحب  بأنه  للملك  تعرتف  السياسية  الطبقة  جعل  الزمن  يف  املمتد  السياق  وهذا 
العرشية  ووافقت  حكمه  من  األوىل  العرشية  طيلة  أنجزت  اإلصالحات  من  ترسانة 

األوىل من األلفية الثالثة.
هذا يف الوقت الذي عملت الدولة عىل مالءمة السياسة الداخلية مع األجندة   –

الدولية، يف حماورها الثالثة:
احلرب عىل اإلرهاب، وما رافقها من إصدار القانون الشهري٢٤.  –

اإلصالحات املاكرو اقتصادية كام يدعو إىل ذلك البنك الدويل ملالءمة االقتصاد   –
املغريب مع رشكائه يف العامل: االحتاد األوريب٢٥ والواليات املتحدة٢٦.  

مقتضيات  مثل  العمومية،  السياسات  يف  االجتامعية  وصيغها  األلفية  أهداف   –
وإجراءات التمكني للفئات  التنمية البرشية وحماربة الفقر والتهميش واإلقصاء 

واملناطق املترضرة.
العنرص الثالث من دهاء امللك هو عنرص إدارة بريوقراطية الدولة. فقد عمل عىل تغيري 
القيادات العسكرية وقيادات الرشطة، كام عمل عىل حتديث قوة عمومية كانت مهمشة 
تسمى قوة املخزن املتنقل، وعمل عىل جتديد هياكل ووسائل قوة الوقاية املدنية. وهذه 
القوى األربع هي الذراع الضارب للدولة واجلاهز للحفاظ عىل النظام واالستقرار واألمن.
العلمي  التحصيل  عىل  بناء  الدهاء،  من  عالية  درجة  عىل  التوفر  من  متكن  وقد 
األكادميي يف عهد والده، مث من خالل مقاربته القضايا السياسية للدولة ولو بالتدرج 
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وعىل مسافة إمنا بانتظام يف عهد والده. وبناء عىل كونه أيضا قد عانى وهو ويل للعهد 
من تسلط وزير الداخلية األسبق عىل عهد والده: إدريس البرصي، مما وفر لديه صورة 
واضحة عن اجلربوت الذي خييف الناس من السياسة ومن املشاركة ودور البريوقراطية 

يف إبعاد اإلدارة عن مهوم ومصالح الناس.
كام ورثت اإلدارة املغربية، منذ عهد احلسن الثاين التنسيق مع اإلدارات الغربية يف 
ميادين التحديث وجتديد األساليب والوسائل، مبا يف ذلك صناعة الصورة النمطية لدى 

اجلمهور عن رموز الدولة.
هذه اجلوانب التي تلخص دور امللك يف احلياة السياسية للدولة واملجتمع، وفرت 

لديه ذكاء استباقيا ميكنه من حتديد التوقيت املناسب للمبادرة السياسية.
وعندما انتقلت أجواء الربيع العريب من خارج احلدود إىل صلب احلياة السياسية 
املغربية، كان امللك جاهزا الختاذ املوقف املناسب. هذا مع العمل أن رصيد املعرفة لدى 
الدولة  به  ترد  ما  بني  يقارنون  جعلهم  العربية،  وامللكيات  األوروبية  بامللكيات  املغاربة 
األوربية عىل الفاعلني السياسيني وبني القمع الرشس الذي ترد به األنظمة العربية. وألن 
السياسة هي فن املمكن، فقد عرف امللك كيف يرد عىل حركة االحتجاجات بأسلوب 

خمتلف عام ردت به السلطات يف تونس ويف مرص عىل احلركات االحتجاجية هناك.
وقد الحظ املؤرخ بنجامن ستورا أن اجلوهري يف موقف امللك عندما رتب أفكاره 
يف خطاب ٩ مارس هو أنه انتبه إىل مطالب احلركة االحتجاجية أكثر من خوفه من 
حجمها الكمي أو امتدادها عىل األطراف اجلغرافية للمغرب، بحيث متكن امللك من 
االستجابة ملطالب احلركة من حيث العمل عىل صياغة دستور جديد، ميكن من إعادة 

ترتيب االختصاصات لصالح احلكومة والربملان والقضاء.
أما قدرة امللك عىل خلق املبادرة املالئمة يف اخلطاب السيايس، مث جدولة اإلصالح 
املؤسسايت، مث تنزيل الدستور إىل األرض وتشكيل السلطات اجلديدة وفقا ملا تنتجه 
االنتخابات السابقة ألواهنا...فألنه ميتلك كادرات برشية من خرية اخلربات، ويتوفر 
التوازنات  مع  بخلل  املغرب  يصيب  ال  مبا  للمطالب  لالستجابة  السياسية  اجلرأة  عىل 
اخلارجية املطلوبة منه، كام أنه يعري الزمن ما يكفي من األمهية مبا يسّهل عليه التحكم 
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يف وترية املبادرة السياسية. هذا يعني يف اخلالصة أن امللك أظهر القدرة عىل التجاوب 
مع التحوالت السياسية مبرونة، مما ترك مسؤولية النتيجة النهائية لدرجة اإلصالح عىل 

الفاعلني اآلخرين٢٧.

ثانيا: االصطفافات والتحالفات احلالية
١. بالنظر إىل املعيار السابق عن التناوب التوافقي األول، كانت اخلريطة احلزبية 
الرسمية يف املغرب تنقسم إىل قسمني: من جهة أحزاب احلركة الوطنية الدميقراطية التي 
خرجت من صلب حزب االستقالل (عىل رأسها االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية) 
وكذا احلزب احلايل حزب التقدم واالشرتاكية وريث احلزب الشيوعي املغريب، والتي 
شكلت حصن املعارضة يف أغلب الفرتات من مرحلة احلسن الثاين عىل رأس الدولة. 
ومن جهة ثانية األحزاب املنعوتة سابقا اإلدارية كوهنا خرجت من جبة النظام مللء 
املؤسسات يف ظل اليد احلديدية للنظام بقيادة احلسن الثاين سابقا (١٩٦١–١٩٩٩)، 
السابقة  املعارضة  تكن  مل  التي  املنتخبة  املؤسسات  مللء  الراحل  امللك  استعملها  والتي 
تعرتف برشعيتها. بحيث كان نعت التزوير يلصق مبجمل االنتخابات التي جرت يف 
عهد احلسن، ما بني ١٩٧٠ و١٩٩٣. خصوصا بعدما شكل حزبا االستقالل واالحتاد 
و١٩٧٢)   ١٩٧٠) واالستفتاءات  االنتخابات  قاطعت  التي  الوطنية  الكتلة  االشرتاكي 
وكذا االحزاب املذكورة والتي شاركت منفردة يف االنتخابات (١٩٧٦–١٩٨٩) وبعد 

تشكيل الكتلة الدميقراطية (١٩٩٢). 
٢. لكن خرب مرض امللك السابق سنة ١٩٩٦، دفع الدولة واملعارضة السابقة إىل 
أفىض  مما  املوالية (١٩٩٧)  االنتخابات  وحول  السابق (١٩٩٦)  الدستور  حول  التوافق 
إىل تشكيل حكومة االنتقال التوافقي (١٩٩٨). والتي مبوجبها اعرتف زعيم اليسار، 
الذي ترأس احلكومة، باألحزاب االدارية املحسوبة عىل الدولة. ومبجرد ما أصبح حممد 
السادس ملكا، أصبح احلزب االسالمي املعتدل حزب العدالة والتنمية يف أول انتخابات 
ترشيعية يف عهد امللك احلايل (٢٠٠٢)، حزبا ثالثا بني األحزاب اخلمسة الكربى املمثلة 
يف الربملان. ساعتها انقلبت االصطفافات وارتبكت أحزاب الكتلة الدميقراطية. مما فتح 
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باب الفرصة الذهبية للملك، لينقلب عىل االحتاد االشرتاكي الذي قاد احلكومة أثناء 
انتقال العرش (١٩٩٩)، فعني أحد التكنوقراط (ادريس جطو) وزيرا أوال.   

٣. كانت العرشية األوىل من األلفية الثالثة مطابقة للعرشية األوىل من حكم حممد 
السادس عىل رأس النظام السيايس املغريب. وقد ورث عن أبيه سياسة تدبري اهلندسة 
احلزبية يف احلقل السيايس املغريب. كام وجد نفسه يف ريعان العطاء واملامرسة، مقارنة مع 
زعامء طاعنني يف العمر، استنفذوا القدرة عىل التفكري والتوجيه والتأطري. مقابل التحدي 
الصاعد جهة احلركات الدينية املهيمنة عىل الصعيد املغريب واملغاريب واملرشقي. وبعدما 
االنتخابات،  يف  السياسية  املشاركة  نسبة  توسيع  عن  السياسية  األحزاب  عجز  تأكد 
اعترب الثلثني من الدائرة احلزبية (بتيارهيا الليبريايل واليساري) ال تضمن مستقبل التوازن 
الفيض  طرف  من  واململوء  املذكورة  الدائرة  ضمن  الصاعد  الثلث  جتاه  االسرتاتيجي 

األصويل الذي تطفو موجاته وتياراته من جانب. 
مما جعل النموذج التونيس واملرصي يغريان األوساط النافذة يف الدولة املغربية مبحاولة 
استنساخ التجربة يف البلدين. بحيث استقال كاتب الدولة يف الداخلية (صديق امللك 
يف الدراسة فؤاد عايل اهلمة) ونزل للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية فحصد املقاعد 
الثالثة مبفرده يف الدائرة االنتخابية التي ترشح فيها مبسقط رأسه (قرب مدينة مراكش). 
وفور ذلك، بدأ احلديث عن مجعية لكل الدميقراطيني. ومل متر سنة عىل االنتخابات 
حتى اشتعلت فورة الرتحال الربملان والتحق به حوايل ٩٠ نائبا برملانيا، وذلك حتت 
إسم حزب األصالة واملعارصة. مث حصد ترتيبا مميزا يف االنتخابات البلدية والقروية 
(٢٠٠٩). فأصبح هذا الوافد اجلديد عىل الساحة احلزبية صانعا للحديث السيايس 
وقوة دافعة للتحالفات والستصدار املواقف السياسية من هنا وهناك. علام أن برناجمه 
السيايس، يف ظل حديث الرأي العام عن كونه حزبا للملك، استند عىل مواجهة صعود 
اإلسالميني.  وقد وجد الرأي العام الوطني نفسه بعد هذا التحول منجّرًا إىل سجال بني 
حزب األصالة واملعارصة من جهة وبني حزب العدالة والتنمية واالحتاد االشرتاكي 
من جهة ثانية. بل ساهم حزب االستقالل بني الفينة واألخرى إىل التنديد باألساليب 
املتبعة من طرف احلزب اجلديد الكتساح الربملانيني ورؤساء اجلامعات املحلية املنتخبة. 
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امللك،  حزب  ظل  فرباير،   ٢٠ حركة  انطالق  حدود  وإىل   ٢٠٠٨ سنة  ظهوره  ومنذ 
حزب األصالة واملعارصة الفاعل احلزيب املحوري يف الساحة.

٤. آخر اصطفاف حزيب موجود عىل الساحة السياسية احلزبية يف املغرب، جيعل من 
حزب العدالة والتنمية الفاعل غري املشكوك يف احتفاظه برصيده االنتخايب رغم مرور 
ما يقارب سنة ونصف من حتمله املسؤولية احلكومية. فرغم انخفاض معدل مشاركة 
الناخبني يف االنتخابات اجلزئية يف الدوائر التي صدر بصددها قرار املجلس الدستور 
بالطعن يف جمريات االنتخابات هبا، فقد متكن من حصد أعىل األصوات مقارنة مع 

املعارضة بجناحيها الليبريايل واليساري عىل حد سواء. 
دور  عن  سلبية  إمجالية  صورة  اآلن  إىل  وّفر  واحلزيب  اإلعالمي  السجال  أن  ولو 
الطوعي  خضوعه  ويف  احلديد  الدستور  تفعيل  مستويات  يف  والتنمية  العدالة  حزب 
غياب  يف  وكذا  اجلديدة  الدستورية  املقتضيات  ضد  ولو  امللك  إلرادة  معا  والعاجز 
عىل  بالعمل  واليسارية  الليبريالية  احلركات  تتهمه  كام  مغايرة.  اقتصادية  اسرتاتيجية 
الرتاجع عن املكتسبات احلقوقية لفائدة النساء واحلريات الفردية عموما. مما سيدفع 
لعبت  إذا  اللهم  االقرتاع.  صناديق  عن  االبتعاد  من  املزيد  إىل  املستقبل  يف  الناخبني 
مرشدها  وفاة  (بعد  واإلحسان  العدل  مجاعة  وكذا  اجلديدة  السلفية  املجموعات 

مؤسسها) لعبة االنتخابات مستقبال.
بحيث يظهر يف األفق عجز احلزب الديني املعتدل – مبفرده – عن صنع حتول نوعي 

يف احلياة السياسية باملغرب.   

الخالصات: هل دخل المغرب مرحلة تأسيسية جديدة؟
١. تدبري املواجهة: سادت النقاشات حول من شارك بفعالية يف تنظيم وتأطري 
االحتجاجات يف تونس. هل الفقراء املعدمون أمثال البوعزيزي؟ أم الطبقة املتوسطة 
عائليا  امليسور  املعطل  الشباب  من  أومشاتلها  والوظائف،  املهن  يف  املندجمة  سواء 
املعدمني  تكامل دور  اجلواب هو  وإذا كان  املساواة؟  املناضالت من أجل  والنساء 
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النضال  فرتة  يعني  فهو  املتوسطة،  الطبقة  فئات  مع  يقال)  كام  للتاريخ  (كحطب 
مهام  استكامل  أما  املناطق.  خمتلف  يف  والشوارع  الساحات  يف  السلمي  االحتجاجي 
شل دور القوات العمومية للنظام السابق مبهام بناء السلطة اجلديدة عرب االنتخابات، 
فقد استنتج املراقبون مجيعا، أن الفرتة املديدة التي عمل النظام العريب، يف كل بلد 
عىل حدة، عىل جتفيف عنارص املعارضة من مؤسسات املجتمعني املدين والسيايس، 
املصلني  حّول  مما  املحافظة.  للقوى  ويومية  دائمة  مقرات  إىل  املساجد  حتولت  فقد 
مستفيدة  ناخبة  كتلة  إىل  وخالهلا،  الثورة  قبل  بالسياسة  املنشغلني  غري  املساملني 
ومفيدة يف العملية االنتخابية، لفائدة القوى االسالمية. وبالتايل سقطت مثار الثورة 
إىل  الثورة  قوى  من  الفرعي  االنتقال  وهذا  االسالمية.  احلركات  سالل  يف  بسهولة 
الغالب  االجتاه  حيسم  الثورة،  انطالق  عند  غائبة  أو  أقلية  كانت  وإن  الدينية  القوى 
االنتقال السيايس األصيل من النظام السابق إىل النظام اجلديد. خصوصا  عىل وجه 
هو  واملاوي)  الشيوعي  النموذج  سقوط  (منذ  تغيري  لكل  النهائي  املرمى  أصبح  وقد 

صندوق االقرتاع. 
يف احلالة املغربية، وبناء عىل اخلالصة األوىل السابقة، وألن الدولة تبني اسرتاتيجية 
مواجهة كل طارئ عىل ما تتوفر منه من معطيات الرأي العام الداخيل بناء عىل تتبعه 
تنطلق  فيها،  القرار  فمراكز  الغرب،  مواقف  ومن  العريب  املحيط  يف  األمور  جمريات 
من معدل القبول والرفض، وكذا من التيارات األساسية التي اخرتقت املجتمع بعد 
الربيع العريب (الشباب يف االحتجاجات واألحزاب الدينية يف االنتخابات). وبذلك 
متكنت من استباق التيارين: تيار الشباب عرب خطاب امللك يف ٩ مارس ٢٠١١ وتيار 
األحزاب الدينية عرب هتيئة االنتخابات مبا يستجيب لصعود حزب العدالة والتنمية يف 
االنتخابات الترشيعية يف ٢٥ نونرب ٢٠١١. ويف احلالتني، متكنت الدولة من امتصاص 

القوة االحتجاجية يف البداية والقوة االنتخابية يف املرحلة الثانية. 
٢. الفصل االسرتاتيجي بني ظرفية الربيع العريب وبني السياق املغريب اخلاص: 
سنة  عرشة  إحدى  قبل  العرش  انتقال  عرفت  التي  الدولة  أن  املغربية  احلالة  أظهرت 
أربعة  يف  إصالحية  جزئية  منجزات  راكمت   ،العريب الربيع  ظرفية  من   (١٩٩٩)



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٣٠٦

قطاعات: مقرتح احلكم الذايت يف الصحراء الغربية وامتداده يف التنظيم اإلداري للدولة 
حتت شعار: مرشوع اجلهوية املوسعة وإن مل ينجز إىل حدود انطفاء جذوة ٢٠ فرباير 
طيلة سنة ٢٠١٢ وبداية سنة ٢٠١٣. وكذا تراجع احلركة األمازيغية بعد دسرتة مطالبها 
مدونة  قانون  صدور  منذ  النسائية  احلركة  وتراجع   ،٢٠١١ دستور  ديباجة  يف  املبدئية 
األرسة والعمل بتقاسم املسؤولية بني الزوجني، ولو أن املحاكم ما زالت حجر عثرة 
وبعد  املغرب،  يف  النساء  لفائدة  القانونية  املكتسبات  من  للكثري  الفعيل  التطبيق  أمام 
االسالمي  احلزب  تبوؤ  وأخريا  واملناصفة.  املساواة  مبادئ  عىل  الدستوري  التنصيص 
املعتدل مسؤولية رئاسة احلكومة، مما نزع فتيل املعارضة اإلسالمية الرشسة ضد النظام، 
خصوصا بعد انشغال مجاعة العدل واإلحسان برتتيب بيتها الداخيل بعد وفاة شيخها 

املرشد واملؤسس يف دجنرب ٢٠١٢. 
كانت الدولة، إذن، قد وفرت لنفسها قبل قدوم الربيع العريب، جتديد الرشعية 
السياسية بني الرشائح املجتمعية الفاعلة. وبالتايل سهل عليها الفصل االسرتاتيجي بني 
ومل  الواسعة.  الشعبية  الفئات  وبني  جديد  نضايل  كوجه  االحتجاجية  الشبابية  احلركة 
تتمكن حركة ٢٠ فرباير بالتايل من التحول إىل انتفاضة شعبية حقيقية مثل ما جرى يف 
تونس ومرص. ومل يتولد ذاك الوضع الثوري املنتظر من حركة ٢٠ فرباير، بل وجدت 
نفسها داخل فئات الشباب املعطل حامل الشهادات، خصام عنيدا مييز نفسه، بكونه 
املتجولني عىل نرش  الباعة  سياسية. كام شجعت  حركة  مطلبية وليس  اجتامعية  حركة 

بضاعتهم يف الساحات املعدة للتظاهر االسبوعي. 
سنة  مرور  بعد  املغربية:  التغيري  حركة  داخل  االسرتاتيجي  الضعف  ٣. مكامن 
عىل ميالد حركة ٢٠ فرباير، أصبح كتاب الرأي يف الصحافة املغربية مييزون بني حركة 
٢٠ فرباير األصلية، كوليد مبارش ورشعي لـ لربيع العريب، وبني حركة ٢٠ فرباير 
التالية. وهي احلركة التي خضعت لتأثري املواقف واالسرتاتيجيات السياسية املعارضة من 
خارج النظام، والتي طال وجودها يف الساحة املغربية بشعارات تدعو إىل إحالل النظام 
اجلمهوري بدل النظام امللكي. مثل منظمة النهج الدميقراطي املاركسية اللينينية ومجاعة 

العدل واإلحسان االسالمية. 
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فاحلركة األصلية مكونة من الشباب غري املنتمي لألحزاب، رغم ذلك، طرحت 
الفساد  ثنائي  إسقاط  إىل  داعية  امللكي،  النظام  داخل  من  جذرية  سياسية  شعارات 
االقتصادي االداري وراعيه االستبداد السيايس املجسد يف امللكية التنفيذية. مما جعلها 
الرشق  يف  املتداولة  بالصيغة  (دستورية  برملانية  ملكية  إىل  النظام  حتويل  شعار  ترفع 
األوسط)، ومبوجبه الدعوة إىل إسقاط الدستور وإحالل حمله دستورا يقنن وضع امللكية 
الربملانية حيث امللك يسود وال حيكم. بينام اجتهت التيارات اليسارية والدينية املذكورة 
يف الفقرة السابقة إىل رفع شعارات إسقاط النظام. مما نتج عنه استنكاف الفئات الشعبية 
 البلطجية من  شكل  دفع  السلطات  عىل  وسهل  املوالية،  الشهور  يف  املشاركة  عن 
والفلول الستنكار الدعوة إىل تغيري النظام ورفع شعارات مساندة امللك. مث رسعان 
ما انسحبت مجاعة العدل واالحسان من احلركة بعيد نجاح احلزب االسالمي املعتدل 
هنا  بالباقي  الرشطة  قوات  وتكلفت  االنتخابات.  يف  األوىل  املرتبة  عىل  احلصول  يف 
وهناك. لنجد أنفسنا اليوم أمام التساؤل املحزن: هل ماتت حركة ٢٠ فرباير، يف أجواء 

الذكرى الثانية لتأسيسها: ٢٠ فرباير ٢٠١٣؟    
هنتنغتون.  السموأل  االمريكي  للفيلسوف  األطروحة  هذه   :امللك ٤. معضلة 
ومفادها أن البلدان امللكية يف البلدان العربية تتلخص يف أن أي إصالح قد يثري املطالب 
بتغيري أكثر راديكالية، يقود يف النهاية إىل رحيل امللك. هذا ما يفرس الوجه السلبي 
للدهاء السيايس للملك يف املغرب، والذي يتجىل يف التناقض داخل دستور ٢٠١١، 
إزالة  وكذا  باحلقوق،  اخلاص  األول  والباب  الديباجة  يف  احلامتي  الكرم  حيث  من 
احتفظ  الذي  الوقت  يف  الربملان؛  يف  الترشيع  وحرص  امللك  شخص  تقديس  مواصفة 
جملس الوزراء الذي يرتأسه امللك بالنظر يف كل القضايا االسرتاتيجية، سواء يف السياسة 
املالية (القانون املايل السنوي) أو االقتصادية التي رسمها فريق مستشاري امللك (مبعية 
واملتجلية  الكربى  األوراش  شعار  عرب   العريب الربيع  قبل  أجنبية)  دراسات  مكاتب 
ومرشوع   الصناعي واإلقالع   األزرق واملغرب   األخرض بـ املغرب  يسمى  فيام 
ما  بل  فقط،  الدستوري  النص  داخل  يوجد  ال  التناقض  هذا   .املتجددة الطاقات 
زالت الغرفة الثانية من الربملان والتي جرى انتخاهبا قبل الدستور احلايل (٢٠١١) قائمة 
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تطبيق  بعد  جاءت  التي  احلالية  للحكومة  املالية  قانون  عىل  صوتت  بحيث  ومشتغلة، 
الدستور اجلديد. كام أن امتداد العمل بالدستور اجلديد يف احلياة السياسية واإلدارية ال 
يتم احرتامه. فقد سجل بعض أعضاء جلنة تعديل مرشوع الدستور أن الصياغة النهائية 
التي قدموها للملك ليست هي تلك التي قدمت لالستفتاء بحذافريها. بل مت استبدال 
التي  النسخة  يف  تكن  مل  الرسمية  باجلريدة  الصادرة  النسخة  يف  اجلمل  بعض  صياغة 

قدمت لالستفتاء. 
٥. ميزان القوى مل يتغري: متارس الدولة املغربية اليوم تدبري احلياة السياسية وفق 
منطق ميزان القوى الفعيل وليس وفق املبادئ املسطرة يف الدستور عىل عالهتا. بحيث 
يترصف القضاء – وهو من ركائز نظام احلكم – بانتقائية يف جر املخالفني للحكامة 
اجليدة إىل املحاكم بل واالجتهاد بصدد مساطر االعتقال بدل املتابعة يف حالة رساح. 
بكيفية تلقي بالقضايا الشائكة عىل كاهل احلكومة احلالية يف حني تتحني املؤسسة امللكية 
الفرص لتوريط احلكومة يف حاالت من االحتكاك مع الشعب، لتتدخل هي من بعد 

يف اجتاه ختفيف الضغوط. 
٦. بقاء الطبقة السياسية السابقة يف املؤسسات: لعبت الطبقة السياسية املتهالكة، 
من حيث إمهال مشاركة الشباب يف العمل احلزيب (١ ٪من الشباب ينتمي لألحزاب) 
واحلكومي،  احلزيب  القرار  مواقع  يف  والتمكني  القيادية  األجهزة  تأنيث  حيث  ومن 
من  الربملان  يف  الكربى  األحزاب  هتالك  يتجسد  كام  النخب.  جتديد  يف  سلبيا  دورا 
خالل الصورة السيئة التي مازالت تصدر عنها يف تنظيم املؤمترات ويف تزوير انتخاباهتا 
الداخلية لفرز القيادات. جيري هذا فيام بعد الربيع العريب. ويقع يف الوقت الذي تدعي 
األحزاب الليبريالية واليسارية معارضتها احلازمة ضد احلزب اإلسالمي الذي يرأس 

حكومة ما بعد دستور ٢٠١١. 
٧. التنزيل الدميقراطي للدستور يف قاعة االنتظار: تتشكل احلكومة احلالية من 
 .الربيع العريب أغلبية مكونة من أربعة أحزاب، ثالثة منها كانت يف حكومات ما قبل
مما جعل ترديد مطلب التنزيل الدميقراطي للدستور من طرف األحزاب املرتهلة يف 
املعارضة من باب الدمياغوجية التي يتداول الناس عبثيتها يف املقاهي ويف التجمعات 
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من  تستفيد  القدمية،  الثالثة  األحزاب  تلك  أن  العام  الرأي  يف  يرتدد  بحيث  الثقافية. 
حقائب الوزارات التي تتحمل مسؤوليتها داخل احلكومة احلالية ال غري. وأهنا ستكون 
طيعة إذا ما أشارت عليها األوساط املقربة من املؤسسة امللكية بإسقاط حكومة احلزب 

اإلسالمي املعتدل يف أي وقت يكون مناسبا. 
مبن  األحزاب،  لزعامء  كتوصيف  الشعبوية،  للزعامء:  جديد  مكياج  ٨. الشعبوية 
فيهم زعيم احلزب اإلسالمي املعتدل، صارت هي التشخيص املتداول ملا أفرزه مؤمترا 
أن  يعني  مما  املعارضة.  يف  االشرتاكي  االحتاد  وحزب  احلكومة  يف  االستقالل  حزب 
االنقالب عىل الثقافة السياسية املنبثقة من صلب الربيع العريب، والتي تعني التمثيلية 
طول  بعد  األحزاب  يف  املخلصني  املناضلني  بني  ومن  الكفاءة  ذوي  بني  من  املنتخبة 
وفق  الشعبوية،  القيادات  تأيت   ،العريب الربيع  قبل  ما  سلطات  طرف  من  هتميش 
مؤمترات جرت خالل الستة أشهر (خريف ٢٠١٢ وشتاء ٢٠١٣) ليظهر دور الدولة يف 
التأثري عىل نتائج االنتخابات احلزبية الداخلية قصد صعود القيادات الشعبوية يف احلزبني 

املذكورين.         
العريض  التساؤل  إن  جديدة؟  دميقراطية  مرحلة  تأسيس  املغرب  يعيش  ٩. هل 
الذي يطرحه املحللون للوضع يف املغرب ما بعد الربيع العريب، إذن، هو كالتايل: هل 
يعيش املغرب مرحلة جديدة يبني مبوجبها األسس األوىل لنظام امللكية الربملانية عىل 
شاكلة امللكيات األوربية وكذا احلالة املاليزية كمملكة إسالمية متكنت من احلصول 
امللكيات  منظومة  ضمن  يبقى  أم  الصاعدة؟  االقتصادات  ذات  البلدان  تصنيف  عىل 
العربية املحافظة واملمسكة بكل السلطات كملكية تنفيذية مهيمنة عىل احلقل السيايس 

واملبادرة السياسية؟
إن اإلجابة عن التساؤل األول بنعم تعترب تبنيا ملوقف االحتاد االشرتاكي يف رده 
أي  حتقق  مل  أهنا  واعتربوا  جرت،  التي  اإلصالحات  من  موقفهم  حسموا  الذين  عىل 
رشط من رشوط االنتقال إىل امللكية الربملانية. وهو املوقف الذي استند إليه احلزب 
املذكور، ليربر موقفه القايض بالتصويت بنعم عىل الدستور احلايل. كذلك انسجم مع 
تبني  بعد  األوىل  الترشيعية  االنتخابات  يف  شارك  عندما  الدستور  من  اإلجيايب  موقفه 
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الدستور يف فاتح يوليو ٢٠١١. علام أن االحتاد االشرتاكي – وقد عاين ما كان يقتيض 
الطعن يف الكيفية التي مارستها الدولة للتعبئة من أجل التصويت بنعم عىل الدستور، 
خصوصا جانب املراهنة عىل رقمي املشاركة اإلمجالية والتصويت بنعم عىل الدستور – 
أصبح يف حرج ما بني موقفه اإلجيايب وبني الطريقة املشوبة باألخطاء املتعمدة. لكنه مل 
يزد عن رفع حتذير من أي التفاف مقبل بصدد االنتخابات الترشيعية ملا بعد الدستور. 
واتضح أن املفاوضات مع الدولة ورطته يف مساندة رغبة الدولة يف أن ترشف وزارة 
الداخلية، كسلطة متبقية من عهد ما قبل الدستور وما قبل املنتوج السيايس لـ الربيع 
العريب، عىل تنظيم االنتخابات. كام أن االحتاد مل يفرض عىل نفسه مهمة جتديد نخبه 
يف الرتشح للربملان غداة الربيع العريب. وهذا هو التحدي الفعيل ملرحلة ما بعد دور 
االنتقال  وترية  ترسيع  لفائدة  تنازالت  من  ممكنا  كان  ما  إعطاء  يف  امللكية  املؤسسة 
الدميقراطي. وألن األحزاب الكربى عرب اهليمنة املتبقية لقياداهتا القدمية، مل تساهم يف 
رهان جتديد النخب، فإن األحزاب املوالية للدولة والتي ختتبئ وراء شعار الدفاع عن 
امللكية استعادت بعض أنفاسها، بعدما رفعت حركة ٢٠ فرباير شعارات رحيل بعض 
رموزها، وحاولت االستقطاب من حمور األحزاب املعارضة القدمية؛ إذ انطلق املوسم 
السيايس ملا بعد الربيع العريب وما بعد تبني الدستور اجلديد، بإنشاء حتالف من مثانية 
أحزاب٢٨، حيث التحق ثالثة أحزاب صغرية منشقة عن االحتاد االشرتاكي وعن اليسار 
املوحد، وحزب رابع صغري منشق عن حزب العدالة والتنمية – التحقوا باملواالة، مما 

ألقى بظالل الرتاجع املطلق عن التنزيل الدميقراطي للدستور.  

الهوامش
تقرير مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الصادر يف يونيه ٢٠١٠ حتت عنوان: هل للمغرب اسرتاتيجيا للتنمية   .١
االقتصادية؟ يشري إىل أن ترتيب املغرب عىل الصعيد العاملي من زاوية التنمية البرشية هو ١٣٠ يف سمل 

يضم ١٨٢ دولة. ص ١٥ من التقرير
نفس املصدر نفس الصفحة  .٢

التقرير املذكور السابق يف الصفحة ١٩.  .٣



٣١١ الربیع العربي في طبعته المغربیة

يف  اسرتاتيجيا  عنرصا  واعتربها  املذكورة  التطهري  محلة  عند  توقف  بريان  سيمون  الفرنيس  الباحث   .٤
سياسة املخزن وشكال متجددا لـ حركة السلطان إلخضاع القبائل والقادة املحليني. يف بحثه حول 

املقاولني املغاربة وسياسة املخزن
يذكر القيادي يف حزب االحتاد االشرتاكي احلبيب املالكي، يف حواره املطول مع الصحفية نرجس   .٥
الرغاي، أن مقرتحاته باعتباره وزيرا للفالحة يف حكومة التناوب، كانت هتمل مرتني: املرة األوىل 
يف االجتامعات احلزبية القيادية واملرة الثانية يف جدول أعامل املجالس احلكومية. وطرحه ذلك عىل 

الوزير األول آنئذ عبد الرمحن اليوسفي، مل يفد يف يشء. 
من جهته يعترب الوزير السابق يف حكومة التناوب، عبد اهللا ساعف، أن تقدما يف السياسة االقتصادية   .٦
أصبح ملموسا: من حيث اإلصالح الذي مس التوازنات العامة والكربى ملالية االقتصاد، ويف مرحلة 
تالية أدخلت إصالحات ملواءمة املامرسة االقتصادية مع السوق ودولة القانون.... يف حتليل منشور 

ضمن سلسلة مبادرة اإلصالح العريب.
جمموعة إيكونوميكوس نرشت عددا من جملتها، ساهم فيه عرب مائدة مستديرة، الباحث االقتصادي   .٧
ادريس بنعيل رفقة باحثني فرنسيني ومغاربة آخرين ذهبوا اىل اعتبار موقف عبد اهللا ساعف يف اهلامش 
االقتصادي  القرار  يف  القرص  حميط  حتكم  عىل  عينية  وأمثلة  حيثيات  وقدموا  صحيح،  غري  السابق 

باملغرب إىل اليوم. 
الباحث رشيد يلوح: خطاب التغيري يف املغرب، يرصد األرقام التي تؤكد معدالت الربح العالية   .٨
ألسهم العائلة امللكية يف الرشكات الكربى باملغرب سنة ٢٠١٠ دون التأثر بأي شكل من أشكال 
األزمة االقتصادية املالية العاملية؛ عىل عكس اختناق القطاع اخلاص. املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات. قطر.  أكتوبر ٢٠١١. معهد الدوحة.
يف  االنتخابات  حول  كتابه  يف  لوبيث  برينايب  لويس  املغرب  يف  املتخصص  االسباين  الباحث  يشري   .٩
القرن  الستينات من  بداية  املائة  يزيد عىل ٨٠ يف  انحدر مما  االنتخابية  املشاركة  معدل  املغرب، أن 

العرشين إىل ٣٧ يف املائة سنة ٢٠٠٧.
التطورات السياسية يف اململكة املغربية، دوكالس أي. آشفورد، ١٩٥٨.  .١٠

يف ترصيح ألستاذ العلوم السياسية والوزير السابق، عبد اهللا ساعف، يظل الفارق شاسعا بني عدد   .١١
احلاصلني عىل مناصب الشغل من الشباب (٨٠ ألفا) وبني الوافدين عىل سوق الشغل (٣٠٠ ألف) 

كل سنة. 
لقد وصف بيل غيتس، عىل درجة عالية من النبوءة ما متكن الشباب العريب من حتقيقه كمجتمع   .١٢
افرتايض سنة ٢٠١٠ و٢٠١١، وما له طاقة فكرية وتوقعية وتنظيمية وتعبوية، منذ سنة ١٩٩٨، يف 
كتاب املعلوماتية بعد االنرتنت طريق املستقبل، ترمجة عبد السالم رضوان، عامل املعرفة، عدد 

٢٣١، مارس ١٩٩٨. 
ولو أن اللغة املستعملة من طرف شباب األنرتنت هي الفرنسية يف أكثر من ٩٠ يف املائة، والقليل   .١٣
املواقع  باستثناء  احلاسوب.  عىل  والكتابة  القراءة  يف  واالنجليزية،  االسبانية  من  واألقل  العربية  من 

للفضائيات العربية.  
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حركة  جتاه  الدولة  سلوك  السايس،  حممد  املوحد،  االشرتاكي  احلزب  يف  والقيادي  الباحث  يصف   .١٤
٢٠ فرباير عرب أربع مراحل: أوال التشويش والتشويه، ثانيا باملجاراة واالعرتاف العميل عىل اإلعالم 
املحيل  العام  الرأي  لردود  حتّسبا  واألخرى  الفينة  بني  االحتجاج  حلظات  يف  بالقمع  ثالثا  العمومي، 
والدويل، رابعا باستعامل نوع من البلطجية سموا أنفسهم بالشباب امللكي وبعض فئات من التجار 

الصغار الذي ادعوا أن احلركة كانت تعرقل عملهم قرب أماكن االحتجاج.... 
فقد تنّبه املؤرخ بنيامني سطورا، الفرنيس اجلزائري األصل، إىل أن املهم يف خطاب امللك يوم ٩ مارس   .١٥
٢٠١١، هو كون امللك التقط شعارات احلركة واخذها بعني االعتبار، ومل يتعامل إال مع الطابع 
الشبايب للحركة وليس الشعبي. وبذلك أمكن حرص احلركة يف الشباب واملسيسني ومل تستطع من 

بعد أن تتحول إىل حركة شعبية عارمة. 
ما بني ١٠ مارس و١٧ يونيه ٢٠١١    .   .١٦

هو املحامي عمر بن جلون عن سن ال يزيد عن ٣٨ سنة يف ١٨ ديسمرب ١٩٧٥، عىل يد الشبيبة   .١٧
اإلسالمية التي ما زال يتزعمها عبد الكرمي مطيع خارج املغرب 

العربية  املجموعة  مرشوع  ضمن  برادة  ويونس  املالكي  وحممد  املنار  حممد  املغاربة  الباحثون  اهتم   .١٨
للدميقراطية هبذه القضية.

لزعيم   االستقاللية احلركات  كتاب  يف  املغربية،  الوطنية  احلركة  حول  وافية  دراسة  الباحث  جيد   .١٩
التطورات  آشفورد  آي.  دوغالس  األمريكي  الباحث  وعند  الفايس،  عالل  االستقالل  حزب 

.١٩٥٨ السياسية يف اململكة املغربية
هذه احلصيلة بني املخزن واألحزاب السياسية املعارضة ال تنقص من حكمة القيادات احلزبية، لكن   .٢٠
النظرة االسرتاتيجية الثاقبة للملك احلسن الثاين، وقدرته عىل املبادرة السياسية وتشكيل التحالفات 
الداخلية واخلارجية وإدارة الرصاع وتدبري امللفات واالستقطاب من داخل القيادات احلزبية السفراء 

وكبار املسؤولني، هي التي وفرت للمخزن العدة والعدد خلوض رصاعاته مع أحزاب املعارضة.
احلياة االقتصادية، أسبوعية مغربية متخصصة يف االقتصاد باللغة الفرنسية، عدد ٢٠١٢/٣/١٢  .٢١

بسبب هذا االقرتاب من السياسات الرسمية للدولة حد التطابق جرت انشقاقات يف ثالثة أحزاب من   .٢٢
بني األحزاب األربعة املكونة للكتلة الدميقراطية التي شكلت جبهة املعارضة ما بني ١٩٩٢ و١٩٩٦. 
بقي   ١٩٩٧ سنة  الكتلة  نفس  صلب  من  أحزاب  ستة  أمام   ١٩٩٢ سنة  أربعة  بدل  أصبحنا  بحيث 
منها حزب واحد معارض بينام اختذت األحزاب الستة من صلب الكتلة املذكورة مشاركة ومؤيدة 
حكومة  تنتهي  ومل   .١٩٩٨ سنة   التوافقي االنتقال  حكومة  يف  وللمشاركة  الدستوري  للتعديل 
إضافية  أحزاب  ثالثة  منه  وخرج  االنشقاق  من  قادها  الذي  احلزب  وعانى  إال  املذكورة  التناوب 
صغرية، ومعها بدل نقابة واحدة وجدنا أنفسنا أمام ثالث نقابات. بحيث خرجت من الكونفدرالية 

الدميقراطية للشغل الفيدرالية الدميقراطية للشغل واملنظمة الدميقراطية للشغل.
وهنا ليست برامج األمم املتحدة مسؤولة عن هنج الرتقيع يف السياسات العمومية املحلية باملغرب،   .٢٣
بحيث تتصف التقارير السنوية لربنامج األمم املتحدة للتنمية البرشية باملوضوعية وبالتوجه الدميقراطي. 
لكن التطبيق العميل للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية يف املغرب منذ ٢٠٠٥ عرف توجها تكنوقراطيا 
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إحصائيات  يف  الشكلية  األرقام  معايري  تطبيق  من  للمبادرة  املخصصة  األموال  توزيع  من  يسمل  مل 
االستحقاق، عىل أساس قرب أو بعد اجلمعيات املعنية من السلطات املحلية (حسن طارق أنجز بحثا 

يف املوضوع سنة ٢٠٠٩).  
مبارشة بعد تفجريات ١٦ ماي ٢٠٠٣، متكن امللك من مل مواقف كل األحزاب املمثلة يف الربملان   .٢٤
من التصويت لصالح قانون مكافحة اإلرهاب مبن فيهم حزب العدالة والتنمية، باستثناء احلزب 

اليساري الصغري اليسار االشرتاكي املوحد. 
الوضع املتقدم حصل مبوجبها عىل صفة  .٢٥

حصل مبوجبها عىل اتفاقية التبادل احلر، والتي توفر له أشكال من الوساطة بني االقتصادات األخرى   .٢٦
وبني السوق األمريكية.

اليسارية  اجلديدة  واملعارضات  نخبها.  جتديد  عن  عجزت  والتي  التقليدية  املعارضة  هم  اآلخرون   .٢٧
واإلسالمية والتي عجزت عن تنظيم صفوفها وعن حتويل حركة ٢٠ فرباير من حركة شبابية ضيقة 

إىل حركة شعبية سياسية اعرتاضية خانقة.
حتالف سمي مبجموعة ٨. يضم احلزب الليربايل اجلديد الذي تزعم إنشاءه صديق امللك فؤاد عايل   .٢٨
اهلمة: األصالة واملعارصة، وثالثة أحزاب ليربالية ميينية من إنشاء وزارة الداخلية السابقة يف عهد 
احلسن الثاين: التجمع الوطني لألحرار واالحتاد الدستوري واحلركة الشعبية. مضاف إليها األحزاب 
األربعة الصغرى: احلزب العاميل، احلزب االشرتاكي، اليسار األخرض وحزب الفضيلة املنشق عن 

حزب العدالة والتنمية.
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املراقبني يف حينه أن تلك االنتخابات متثل نقطة حتول يف احلياة السياسية األردنية، أدت 
اىل إطالق احلياة الربملانية من جديد.

بل  فقط،  الحقًاـ  سميَّت  كام   ١٩٨٩ نيسان  ة  هبَّ نتيجة  التطور  هذا  حيدث  مل 
أحزاب  كانت  الزمن  من  عقدين  نحو  امتدت  ملرحلة  تتوجيًا  جاء  بأنه  القول  ميكن 
املعارضة (يسارية وقومية) تعمل فيها بصورة رسية، ويف الوقت ذاته تستغل مجيع األطر 
العلنية املتاحة من أجل املطالبة بعودة احلياة الدستورية وبالدميقراطية وباحرتام احلريات 
السياسية والنقابية والعامة بشكل عام، وبرفع األحكام العرفية وإجراء انتخابات نيابية 
عامة ورفع احلظر عن األحزاب السياسية عىل وجه اخلصوص، باإلضافة اىل انه كان 

من الصعب اخلروج من االزمة االقتصادية دون مشاركة سياسية واسعة.
يف بداية التسعينات، وبعد حرب اخلليج األوىل، بدأت عملية السالم التي شارك 
فيها األردن، والتي متخضت عنها اتفاقية السالم األردنية - اإلرسائيلية عام ١٩٩٤. عىل 
القطاع اخلاص التي مت من خالهلا تطبيق  التحول إىل  الداخيل، بدأت عملية  الصعيد 
برامج التقشف االقتصادي، والتي أدت إىل ختيل الدولة تدرجييًا عن دورها يف احلياة 
االقتصادية. كان هلذا التطور أثٌر كبٌري عىل عملية التحول الدميقراطي التي بدأت عام 
١٩٨٩، إذ أدى ذلك إىل ضبط عملية التحول الدميقراطي عىل وقع هذين التطورين. 
السياسية،  للحياة  الناظمة  الترشيعية  البيئة  تطوير  يف  رشعت  الدولة  أن  من  وبالرغم 
كقوانني األحزاب واملطبوعات والنرش واالنتخابات وغريها من القوانني، إال أّن تلك 
واحلزيب  السيايس  للعمل  مقيدة  جاءت  السياسية،  للحياة  ّرشعت  ما  مبقدار  القوانني 
والتحول الدميقراطي، وبالتايل ظلت تراوح مكاهنا بني مد وجزر طيلة فرتة التسعينات 
والعقد األول من األلفية الثالثة. ميكن القول هنا بأن الرفض الشعبي الواسع التفاقية 
السالم مع إرسائيل من جهة، وإرصار النظام عىل احرتام وتطبيق هذه االتفاقية من جهة 
اخرى أّديا إىل زيادة حدة التوتر يف البالد؛ وهو ما يفّسر – من بني عوامل أخرى – قيام 
املواطنني  العالقة بني  املعادلة يف  اخلصخصة غريت  دميقراطية مقّيدة. ولكن عملية 
والدولة، وأصبحت الدميقراطية يف احلكم مطلبا عاما. وكذلك احلال بالنسبة لعملية 
السالم. فقد أدت بقوة إىل طرح األسئلة املرتبطة باهلوية واملواطنة لدى كافة الرشائح. 
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عملية  يف  جوهري  بشكل  تتقدم  أن  سنوات  مدى  وعىل  األردنية  الدولة  تستطع  مل 
اإلصالح السيايس، بالرغم من وجود العديد من املبادرات والوثائق الوطنية من مثل 
األجندة الوطنية ومبادريت األردن أوًال وكلنا األردن واستحداث وزارة للتنمية 
السياسية عام ٢٠٠٣. ومع مرور الوقت، أصبح اإلصالح مصطلحًا بدون مضمون. 

أظهرت نتائج االنتخابات النيابية التي أجريت يف عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، أن الدولة 
معنية  غري  وأهنا  واالجتامعي،  السيايس  املشهد  مبجمل  متمسكة  زالت  ما  األردنية 
بإحداث أي تغيريات تقلص من نفوذها يف السلطتني التنفيذية والترشيعية. لذا، تدخلت 
هلا  السامح  بعدم  املعارضة  السياسية  القوى  جتاه  بقوة  االنتخابية  العملية  جمريات  يف 

بالوصول إىل املجلس الترشيعي، لئال ُتضعف سلطتها وهيمنتها عىل هذا املجلس.
الذي ُصّمم برأي البعض  الواحد،  ويف سبيل ذلك، حافظت عىل قانون الصوت 
االصالحية  للحؤول دون وصول التكتالت السياسية وعىل رأسها األحزاب برباجمها 
خالل  من   ٢٠١٠ لعام  االنتخابات  قانون  يف  النزعة  هذه  زادت  وقد  الربملان.  قبة  إىل 
استحداث ما يعرف لدى النخبة السياسية بالدوائر الومهية، التي ليس هلا وجود عىل 
أرض الواقع، والتي أفضت من ناحية عملية اىل بقاء الدوائر األصلية املوجودة يف  السابق 
والدميغرايف، حيث تنافس املرشحون عىل  الواقع اجلغرايف  عىل ما هي عليه من حيث 
األصوات داخل الدوائر األصلية دون حدود فاصلة يف داخل الدائرة االصلية الواحدة، 
ال من حيث الناخبني وال من حيث اجلغرافيا. وأدى إجبار املرشحني عىل االنقسام عىل 
الدوائر الفرعية اىل فوز أحدهم عىل اآلخر رغم ان الفائز كان قد حصل عىل أصوات أقل 
من مرشح آخر مل يفز. مبعنى آخر، فإّن هذه الدوائر مل تكن دوائر انتخابية فعلية إال عند 
عملية الفرز، حيث أعلن الفوز بناء عىل الدائرة الفرعية الومهية التي مل يصوت الناخب 
مبوجبها وكان حق املرشحني باحلصول عىل األصوات ليس حمصورًا بالدائرة الفرعية 
الومهية التي مل يكن هلا وجود اال عند الفرز. لذا، عرف القانون االنتخايب األخري بقانون 
الصوت الواحد املجزأ (أي صوت واحد لكل مواطن ضمن دائرة متعددة املقاعد)، 
بإيصال  منهم  واالكتفاء  السلطة،  فضاء  ضمن  يعملون  نواب  لفوز  أدى  الذي  األمر 

اخلدمات إىل مناطقهم مع حتجيم دورهم الرقايب عىل السلطة التنفيذية. 
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ويف احلديث عن عملية االقرتاع التي رافقت االنتخابات النيابية يف العامني ٢٠٠٧ 
و٢٠١٠، ورغم التأكيد ومن أعىل املستويات عىل نزاهة االنتخابات، إال أهنا شهدت 
تدخًال مبارشًا يف جمرياهتا، ومل يعد رسًا، خاصة بالنسبة لالنتخابات الربملانية، بأن نتائجها 
قد حسمت يف غرف مواقع معينة يف صنع القرار، وليس يف صناديق االقرتاع ويف قاعات 
االنتخاب. وقد ّرصح أكثر من مسؤول بعد مرور فرتة عىل االنتخابات، بأهنا كانت 
الدكتور  ترصيح  آخرها  كان  القوى،  مراكز  قبل  من  سافرًا  تدخًال  وشهدت  مزورة، 

.االنتخابات كانت مزورة معروف البخيت، رئيس الوزراء آنذاك، الذي قال بأن
مل يشّكل التدخل يف العملية االنتخابية وتزويرها مفاجأة للناس، ولكن املفاجىء 
جانب  إىل  مواقف  الدولة  أخذت  بحيث  وأساليبه  التدخل  حجم  كان  هلم  والصادم 
مواطنني ضد مواطنني آخرين يف هذه العملية، علًام بأن درجة االختالف قد ال تكون 
كبرية جدًا بينهم، مما أدى إىل شعور البعض بأن الدولة تعمل ضدهم من دون مربر، 

وبشكل ينايف كل األصول يف اللعبة الدميقراطية.
وتعميق  السياسية،  بالعملية  الثقة  فقدان  االنتخابات  هلذه  املبارشة  النتائج  كانت 
الفجوة بني الناس واحلكومة / الدولة، وانكشاف الدولة أمام املجتمع بحيث أصبحت 
طرفًا يف عملية التنافس السيايس، وانتفت حيادّيتها كلية. وعليه، فإن النتيجة املبارشة، 
كانت والدة برملان ضعيف ومسيطر عليه من قبل احلكومة، ومفتقٍر للرشعية الشعبية. 
وباالضافة لعوامل أخرى، مت حل املجلس النيايب لعام ٢٠٠٧، بعد عامني تقريبًا عىل 

انتخابه والدعوة إىل انتخابات مبكرة يف عام ٢٠١٠.
حاولت احلكومة طمأنة املواطنني بأن انتخابات ٢٠١٠ سوف تكون نزهية، وأنه لن 
يكون هناك تدخل يف جمرياهتا، لكن ذلك مل مينع التدخل حيث  – كام ذكر سابقاً – مت 
االنتخابية.  تصميم قانون جديد مؤقت، بطريقة تسمح بالتدخل يف مفاصل العملية 
كذلك، لعب املال السيايس دورا كبريا يف هذه االنتخابات كام يف غريها، بالرغم 

من تشديد القانون املؤقت العقوبة عىل رشاء وبيع األصوات.
مسبوقة  غري  بنسبة  الرفاعي  حلكومة  الثقة  الربملان  منح  املواطنني  غضب  أثار  وقد 
يف تاريخ الربملان األردين (١١١ من أصل ١٢٠)، ال سيام وأن احلكومة مل تكن  تتمتع 
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بشعبية كبرية يف الشارع مما زاد من غضب املواطنني عىل احلكومة واملجلس النيايب يف آن 
واحد، وأدى إىل توجيه انتقادات الذعة للطرفني، والتعبري عن ذلك من خالل أساليب 
االحتجاج املختلفة. فاقم من حالة عدم الثقة باحلكومة و الربملان بروز حاالت الفساد 
املايل واإلدراي وتراجع أداء املؤسسات العامة بشكل عام، بسبب تنامي أدوار بعض 
األطراف واجلهات خارج سياق احلكومة والربملان، مما أضعف سلطة احلكومات املتعاقبة  
وأضعف مؤسسة الربملان.  وكنتيجة النتشار أخبار الفساد، خاصة يف قضايا كبرية ظهر 
بعضها للعلن، ولعدم قدرة احلكومات عىل عمل أي يشء ذي معنى ملكافحة الفساد، 
ازداد عدم الثقة بني املواطنني ومؤسسات احلكم بشكل عام واحلكومة بشكل خاص.

عىل خلفية هذه الظروف واألجواء املتوترة بعد انتخابات عام ٢٠٠٧، اندلع يف هناية 
 املجتمعي بالعنف  تسميته  عىل  أصطلح  ما  عامني،  من  ألكثر  وامتّد   ،٢٠٠٨ عام 
هيدد  وبات  اجتامعيا،  متباينة  جمموعات  بني  اجلامعي  العنف  شكل  يأخذ  كان  الذي 
السمل االجتامعي بسبب جلوء البعض إىل حماولة حتصيل حقوقهم بأيدهيم والتعدي عىل 
املمتلكات واألموال اخلاصة والعامة. وبالرغم من أن أسباب العنف يف أغلبها كانت 
خالفات ومشاكل شخصية إال أهنا رسعان ما حتولت إىل مشاجرات مجاعية من قبل 

األطراف التي ينتمي إليها األفراد املتخاصمون.
لقد تفاقمت بعض حاالت العنف لتصبح مواجهة مفتوحة بني املواطنني وخاصة 
الدراسات التي أجريت عىل  الشباب وبني األمن العام واجلهات الرسمية. لقد بينت 
هذه الظاهرة ومنها العنف املجتمعي: األسباب واألبعاد واحللول – موسى شتيوي 
وآخرون بأن هلا أبعادا اقتصادية وسياسية مرتبطة بالتحوالت التي شهدها األردن يف 
تلك املرحلة. والنتيجة اهلامة: تراجع هيبة الدولة وسلطتها أمام املجتمع وشيوع الفوىض 

يف التعامل مع هذه احلاالت.
مظاهر  بدأت  والسياسية،  واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  هذه  ملجمل  كنتيجة 
 ،٢٠١٠ االحتجاجات عىل احلكومة وسياساهتا تأخذ منحى مجاهرييًا يف أواخر عام 
وخاصة فيام يتعلق باالنتخابات وأداء احلكومة، وانترشت االحتجاجات املطلبية أيضا 
قبل اندالع الثورتني التونسية واملرصية. ولكن عندما اندلعت االحتجاجات يف تونس 
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وأخذت  جديدة،  أبعادا  تأخذ  األردن  يف  االحتجاجات  بدأت  مرص،  يف  والحقا 
املشاركة الشعبية متتّد إىل كافة املناطق واألطياف والفئات االجتامعية يف حراك شعبي 
االحتجاجات مل تكن  غري مسبوق. وكام حصل يف العديد من البلدان العربية، فإن 
منظمة من قبل األحزاب السياسية. وبالرغم من أن األحزاب استطاعت قيادة جزء 
من هذا احلراك الحقا، إال أهنا مل تستطع أن تؤطر احلراك االجتامعي يف بوتقة واحدة 

وأن توّجه األجندة السياسية هلذا احلراك.

ثانيًا: أنماط التعبير واالحتجاج
جلأت احلركات االحتجاجية والقوى السياسية إىل أشكال عديدة للتعبري عن مطالبها 
ومواقفها جتاه خمتلف القضايا املرتبطة باإلصالح السيايس وباألوضاع املعيشية واملهنية 
للعديد من القطاعات والفئات. بعض تلك األشكال كان مألوفًا يف السابق، كإصدار 
احلكوميني،  املسؤولني  إىل  أو  امللك  إىل  وغريها  والرسائل  العرائض  ورفع  البيانات 
خصوصًا  واملعتصمني،  املتظاهرين  أمزجة  تطور  يعكس  مستحدث  اآلخر  وبعضها 
الشباب. وقد متّيز هذا املستحدث بالتجديد واإلبداع، وبامليل إىل السخرية والتهويل 
عند كتابة الشعارات، مثلام حدث عندما رفع جتمع للطلبة والفتيات والشّبان، وهم 
مكّممو األفواه، يف اعتصام أمام مقر احلكومة يف ٣ نيسان (ابريل) ٢٠١١، يافطات 
كتب عليها: نعم للفساد، ال لإلصالح! ونعم لتدخل املخابرات يف كل مفاصل 
احتجاج  رسائل  احلقيقة  يف  وهي   !الشهر يف  يومًا   ٥٧ يكفيني  وراتبي   ،الدولة
موجهة إىل من هيمه األمر، وتعّبر عن املرارة التي يشعر هبا مرسلوها إزاء املنحى 

الذي أخذت تتطور فيه األوضاع. 
٢٨ متوز (يوليو)  من األشكال املستحدثة أيضَا، تلك املسرية التي انطلقت يوم 
٢٠١٠ من عامن باجتاه نادي املعلمني يف مدينة الكرك (٧٠ كمل جنوب العاصمة) سريًا 
عىل األقدام والتي قام هبا معلمون حكوميون من خمتلف حمافظات األردن، تضامنًا 
النضال  يف  النشيط  لدورهم  نظرًا  االستيداع  عىل  احلكومة  أحالتهم  معلًام  ثالثني  مع 
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من أجل تأسيس نقابة للمعلمني احلكوميني. وتوجهت املسرية التي استمرت ثالثة 
مشمولة  كانت   ،زريقات إدما  اسمها  هناك  معلمة  لوجود  نظرًا  الكرك  إىل  أيام 
بحيث  السنني  لعرشات  عملها  يف  تفانيها  من  بالرغم  االستيداع  عىل  اإلحالة  بقرار 
أصبحت رمزًا لالحتجاج املطلبي للمعلمني. ومن األشكال املستحدثة التي ظهرت 
األغاين  تلك  هبا  واملقصود   ،املحّرفة االهازيج  تلك   ٢٠١١ من  الثاين  النصف  يف 
كلامهتا  بتحريف  الشعبي  احلراك  من  متظاهرون  قام  والتي  للملك  أصًال  املؤيدة 
املتظاهرون  كان  األغاين.  بأحلان  طبعًا  االحتفاظ  مع  ملسؤولني  نقدية  أغان  اىل 
جتاوزت  التي  األهازيج  تلك  ويرددون  املختلفة  الدولة  مؤسسات  أمام  يتجمعون 
والدرك  الرشطة  رجال  من  ومسمع  مرأى  عىل  ذلك  وكل  احلمراء؛  اخلطوط 
أخبار  موقع  عىل  واألهازيج  التظاهرات  هذه  عن  فيديو  أفالم  مشاهدة  (ميكن 
الذي  الناعم  باألمن  تسميته  عىل  اصطلح  ما  اتبعوا  الذين  االنرتنت)  عىل   األردن
املظاهرات  استمرت  املتظاهرين.  مع  التعامل  يف  القوة  استخدام  عدم  يعني  كان 
من  بالرغم   ،٢٠١٣ العام  وبداية   ٢٠١٢ العام  طوال  واالعتصامات  واملسريات 
والتي  الدستور،  ملراجعة  امللكية  واللجنة  الوطني  احلوار  جلنة  خمرجات  عن  اإلعالن 
السيايس.  اإلصالح  يف  الشعب  ملطالب  استجابة  باعتبارها  العام  الرأي  إىل  ُقدمت 
إليها  التطرق  سيتم  ألسباب  انخفضا  فيها  املشاركة  وحجم  املسريات  وترية  لكن 
مظاهرات  يف  الشعبية  للمشاركة  الكبري  احلجم  كان  الوحيد  االستثناء  الحقًا. 
التطّور  اما   .(٢٠١٢ الثاين / نوفمرب  (ترشين  املحروقات  أسعار  رفع  عىل  االحتجاج 
خالل  تردد  كانت  التي  واهلتافات  الشعارات  لإلنتباه فهو أن سقف  امللفت  اآلخر 
التي  اهلتافات  تلك  أي   ،احلمراء اخلطوط  عليه  يطلق  ما  جتاوز  قد  املظاهرات 
كانت تتعرض للملك ولألرسة املالكة؛ إذ اعتقل أكثر من مائة من نشطاء احلراك 
وُوّجه للعرشات منهم هتمة إطالة اللسان، ولكن أفرج عنهم الحقًا نتيجة الضغط 
انتخاب  أعقاب  ويف  اإلنسان.  حقوق  منظامت  ومناشدات  والسيايس  الشعبي 
يف  املظاهرات  خرجت   ،(٢٠١٣ الثاين / يناير  (كانون  عرش  السابع  النيايب  املجلس 
العديد من املدن األردنية تطالب برحيل حكومة د. عبد اهللا النسور وحل املجلس 
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حماكامت  ووقف  احلريات  بإطالق   احلراكيون طالب  كام  للتو.  املنتخب  النيايب 
فساد  بقضايا  املتهمني  وحماكمة   املنهوبة الوطن  ثروات  واستعادة  احلراك،  شباب 
وبعدم رفع اسعار الكهرباء، واملطالبة بعدم الرضوخ طلبات صندوق النقد الدويل 
وعدم اللجوء إىل جيوب املواطنني من اجل سد عجز موازنة الدولة، واملطالبة ايضًا 

.إنقاذ وطني وتشكيل حكومة حقيقي بإصالح سيايس
فيام ييل عرض ملخص ألهم أمناط التعبري التي شهدها احلراك السيايس خالل الفرتة 

املاضية: 

أ) البيانات والعرائض   
١ـ رفع مذكرات إىل امللك حتمل تواقيع عرشات الشخصيات، وأحيانًا شخصية 
االصالح  مطالب  حتقيق  يف  اإلرساع  عىل  امللك  حتث  رسائل  وهي  واحدة.  سياسية 
السيايس ومعاجلة األوضاع املعيشية الصعبة للمواطنني ومكافحة الفساد. وقد متيزت 
إىل  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطرق  وتعرضها  املسبوقة  غري  بجرأهتا  العرائض  هذه 

السلوكيات املرتبطة بالقرص والعائلة املالكة.
أو  مطالب،  عىل  للتأكيد  أو  مواقف  عن  للتعبري  الصحفية  البيانات  ٢ـ إصدار 

فعاليات.  قيام  عن  لإلعالن  أو  العامة  احلريات  قمع  من  أشكال  عن  للكشف 
٣ـ البيانات التأسيسية التي تعلن عن قيام جتمعات سياسية أو شبابية جديدة، أو 

لإلعالن عن حركة سياسية لقطاع معني يف املجتمع.  
٤ـ تنظيم ندوات تشكل منابر إلعالن املطالب واملواقف من قبل منظامت املجتمع 

املدين. 
األخرى  املدين  املجتمع  ومنظامت  والنقابات  األحزاب  عن  الصادرة  ٥ـ البيانات 

حول خمتلف القضايا السياسية واحلركات املطلبية واملعيشية واملهنية.
أو  املعارضة،  ألحزاب  العليا  التنسيق  جلنة  عقدهتا  التي  الصحفية  ٦ـ املؤمترات 

األحزاب واملنظامت األخرى.
٧ـ املذكرات التي رفعتها بعض النقابات إىل اجلهات الرسمية بخصوص مطالب 
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األعضاء  هؤالء  يعمل  مؤسسات  بشأن  اختذت  حكومية  قرارات  إزاء  أو  أعضائها، 
فيها. 

امللكية  اللجنة  إىل  املدين  املجتمع  منظامت  جانب  من  مجاعية  مذكرات  ٨ـ رفع 
يف  املواد  بعض  تعديل  رضورة  حول  مطالبها  عرض  اجل  من  الدستور  ملراجعة 

الدستور.
سيتم استعراض بعض املضامني هلذه العرائض يف اجلزء الثالث من هذه الدراسة، 

 .القضايا واملطالب التي محلها احلراك السيايس :وعنوانه

ب) التظاهرات العفوية / غري املنظمة من مؤسسات قائمة (أحزاب ونقابات) 
هي التظاهرات التي تتم بدون تنظيم أو إعداد مسبق وال يوجد هلا قيادات حمددة، 
كام حدث قبل بضعة سنوات خالل العدوان اإلرسائييل عىل غزة (٢٠٠٩)، خصوصًا 
خصوصًا  األردنيون،  املواطنون  قام  املاضية،  الفرتة  خالل  األردنية.  اجلامعات  يف 
٢٠١١، بتظاهرات  ٢٠١٠ وكانون الثاين (يناير)  يف شهري كانون األول (ديسمرب) 
عفوية من خارج أطر األحزاب والنقابات. جرت هذه التظاهرات التي ضمت آالف 
املواطنني يف عامن ومدن أخرى عديدة، احتجاجًا عىل البطالة وارتفاع األسعار وغالء 
املعيشة، وطالبت بـ إسقاط احلكومة، رغم اإلجراءات التي اختذهتا هذه األخرية 
يف  جرت  التظاهرات  هذه  إحدى  جديدة.  وظائف  واستحداث  األسعار  خلفض 
٢٠١١/١/١٤ وأخرى يف ٢٠١١/١/٢٩. ورفع املتظاهرون األعالم األردنية ويافطات 
ولتسقط   ،أمحر خط  واخلبز   ،وغضبي جوعي  من  حذار  بعضها  عىل  كتب 
بصورة   ٢٠١١/١/٣١ يوم  مساء  األشخاص  مئات  جتّمع  كذلك   .الرفاعي حكومة 
عفوية أمام مبنى بلدية معان القدمية (مدينة يف جنوب األردن) يف اعتصام تضامني مع 
انتفاضة الشعب املرصي ضد حكم حسني مبارك. وجرت اعتصامات عفوية مشاهبة 
أمام السفارة املرصية يف عامن يف األيام التالية. وكذلك املظاهرات التي اندلعت يف ١٣ 
ترشين الثاين / نوفمرب ٢٠١٢ احتجاجا عىل قرار رفع أسعار املحروقات الذي اخذته 

حكومة د. عبد اهللا النسور.
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ج) احلراك املنظم (األحزاب السياسية) 
نظمت أحزاب املعارضة العديد من التظاهرات واالعتصامات لالحتجاج عىل السياسات 
الرسمية، خاصة يف املجال االقتصادي، أو للتعبري عن مطالبها يف اإلصالح السيايس 
املثال،  سبيل  عىل  انطلقت،   ٢٠١١ (يناير)  الثاين  كانون   ٢١ ففي  الفساد.  ومكافحة 
أحزاب  نظمتها  الرفاعي،  سمري  حكومة  برحيل  للمطالبة  الزرقاء  مدينة  يف  تظاهرة 
الوحدة  حزب  األردين،  الشيوعي  احلزب  اإلسالمي،  العمل  جبهة  املعارضة (حزب 

الشعبية...). 
وجرت تظاهرات حاشدة، ضمت نحو عرشين ألف متظاهر يف عامن لوحدها، 
 ٢٠١١/٢/٢٣ بتاريخ  وإربد  الزرقاء  مدينتي  ويف  العاصمة  يف  املعارضة  أحزاب  نظمتها 
للمطالبة باإلصالح السيايس، وردًا عىل االعتداءات التي قام هبا البلطجية يف وقت 
سابق. ويف ٢٠١١/٤/١٥ نظمت تلك األحزاب تظاهرة انطلقت من املسجد احلسيني 
يف وسط عامن، بعد صالة اجلمعة، مطالبة باإلصالح السيايس واالقتصادي ومبكافحة 
الفساد وبوقف تدخالت األجهزة األمنية يف احلياة العامة، ومنددة بعدم جدية احلكومة 
يف القيام باإلصالحات التي حتتاج البالد إليها. ويف اليوم نفسه جرت تظاهرات مشاهبة 
 حركة ١٥ نيسان يف مدن أخرى. ولوحظ مشاركة حركة جديدة أطلقت عىل نفسها
(ابريل) وذلك تيمنًا باالنتفاضة الشعبية التي شهدها األردن يف نيسان ١٩٨٩ والتي 

  .العهد الدميقراطي دخلت البالد بعدها
لكن الدعوة إىل التظاهرات وتنظيمها مل تقترص عىل قوى املعارضة، بل شملت 
قام   ٢٠١١ آذار / مارس  شهر  بداية  ففي  سلفية.  ومجاعات  للنظام  مؤيدة  قوى  أيضًا 
واليافطات  الصحف  عرب  واسعة  إعالنية  بحملة   وطن نداء  نفسه  عىل  أطلق  جتّمع 
 تأييد ووالء للقيادة اهلاشمية يف الشوارع، عىل مدى اسبوعني، داعيا إىل تظاهرة
املواطنني.  آالف  وضمت  آذار   ٢٥ بتاريخ  عامن  يف  حسني  امللك  حدائق  يف  جرت 
أن  أراد  الذي  التحرك  هذا  وراء  الدولة  أجهزة  بعض  يكون  أن  مراقبون  يستبعد  ومل 
يوحي من خالل هتافاته وشعاراته بأن الداعني لإلصالح هم أعداء للوطن وللقيادة 
اهلاشمية. ويف عام ٢٠١٢ استمرت التظاهرات كل يوم مجعة، بعد انتهاء الصالة يف 
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املساجد، ولكن عدد املشاركني فيها أصبح أقّل مما كان عليه يف بداية احلراك، فيام 
اتسع نطاقها بحيث أصبح يشمل عددًا كبريًا من املدن والبلدات ومناطق العشائر، 
دعا  التي  تلك   ٢٠١٢ عام  يف  البارزة  املظاهرات  بني  ومن  املخيامت.  بعض  وأحيانًا 
إليها اإلخوان املسلمون بداية ترشين االول / اكتوبر، إحتجاجًا عىل قانون اإلنتخاب 
وللمطالبة بتعديل الدستور؛ كذلك املظاهرة التي دعت إليها اجلبهة الوطنية لإلصالح 

بعدها بشهر. 

د) االحتجاجات املطلبية 
احلركة  وأن  خصوصًا  وانتشارًا،  حيوية  األكثر  التعبري  وسائل  إحدى  هذه  كانت 
وترية  عىل  وحافظت  سنوات  ببضع  األخري  السيايس  للحراك  سابقة  كانت  املطلبية 
االحتجاجات املطلبية  عالية شملت معظم قطاعات العمل وخمتلف املناطق. أخذت 
منحى تصاعديًا بعد انطالق االنتفاضات الشعبية العربية واتساعها يف تونس ومرص 
وليبيا واليمن والبحرين وسوريا. وغزت االحتجاجات املطلبية قطاعات كان حمرمًا 
وموظفي  القضاة  مثل  االعتصام  أو  باإلرضاب  القيام  قريب،  عهد  حتى  عليها، 
يف  الوعاظ  قطاع  إىل  وامتدت  بل  والزراعة،  والتعليم  الصحة  (قطاعات  احلكومة 

املساجد التابعة لوزارة األوقاف).
عدد  بأن  والعاملية  االقتصادية  للدراسات  الفينيق  مركز  نرشه  تقرير  الحظ 
 (٩٠١)  مسبوق غري  قياسيًا  رقًام  سجل   ٢٠١٢ عام  خالل  العاملية  االحتجاجات 
االحتجاجات التي نفذها عامل األردن  ٨ ٪ مقارنة بعدد  احتجاجًا، بزيادة نسبتها 
يف عام ٢٠١١ والتي بلغ عددها ٨٢٩ احتجاجًا. وطوال عام ٢٠١٠ مل يتجاوز عدد 
العام  القطاعني  يف  أنفسهم  املوظفون  أو  العامل  كان  احتجاجًا.   ١٤٠ االحتجاجات 
هيئاهتم  عن  بعيدًا  املطلبية،  االحتجاجات  تنظيم  إىل  يبادرون  الذين  هم  واخلاص 
النقابية. وكانت الشعارات متامثلة تطالب بتغيري السياسات االقتصادية ووقف ارتفاع 
ظروف  وحتسني  األجور  بزيادة  أساسًا  املتعلقة  القطاعية  املطالب  وحتقيق  األسعار 

العمل.
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هـ) احلركات االجتامعية اجلديدة 
هي أحد أبرز أشكال التعبري عن احلراك السيايس، وتتكاثر كل يوم تقريبًا كالفطر، 
وأصبحت أشبه بـ املوضة! يعود تأسيس بعضها إىل أربع سنوات خلت أو يزيد مثل 
ظهر  منها  العديد  لكن   .ذبحتونا املسامة  الطلبة  ومحلة   االجتامعي اليسار  حركة 
يف السنتني األخريتني وحتديدًا منذ أوائل العام احلايل ٢٠١١ بعد انطالق االنتفاضات 
الشعبية العربية. ويف عام ٢٠١٢ ازدهرت احلراكات العشائرية ذات الطابع السيايس.
خالهلا  من  تعّبر  الكرتونية  مواقع  متلك  تقريبًا  االجتامعية  احلركات  تلك  مجيع 
صفحات  عرب  أساسًا  بعضها  وانطلق  بل  نشاطاهتا،  أخبار  عليها  وتنرش  مواقفها  عن 
فايسبوك؛ وهي تقوم بني احلني واآلخر بإعتصامات وتشارك يف املسريات. القاسم 
اآلونة  يف  مطالباهتا  وتركزت   ،االصالحو  التغيري إىل  تسعى  أهنا  بينها  املشرتك 
األخرية عىل تعديل قانون االنتخابات النيابية ورضورة التخلص من قانون الصوت 

الواحد. ميكن تلخيص طبيعتها وبراجمها حتت العناوين التالية: 
 ،حركة اليسار االجتامعي حركات ذات خلفيات ونقاط برناجمية يسارية، مثل  

محلة الدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا (يشارك هبا طالب من اجتاهات خمتلفة 
.التيار الوطني الدميقراطيو ،خبز ودميقراطية وليس فقط يسارية)، وحركة
وهو  أساس  هدف  جيمعها  ووطنية  ويسارية  قومية،  خلفيات  ذات  حركات   

األردنية،  الوطنية  واملبادرة   ،جايني للتغيري  األردنية  احلملة  مثل   ،التغيري
ـ  الوطني  املؤمتر  وحزب   ،تغيري للتغيري  األردنية  الوطنية  التأسيسة  واجلمعية 
حتت التأسيس، وهو املنبثق عن جلنة املتقاعدين العسكريني التي أصدرت أول 
بيان هلا يطالب بالتغيري يف األول من آيار (مايو) ٢٠١٠. تطالب هذه احلركات 
بـ بناء دولة مدنية حديثة قائمة عىل فصل حقيقي بني السلطات، وتؤكد عىل 
األردنية - اإلرسائيلية،  السالم  معاهدة  إلغاء  إىل  وتدعو  العربية،  األردن  هوية 
العام،  القطاع  سياسات  وعودة  وطني،  إنقاذ  حكومة  تشكيل  إىل  تدعو  كام 
وإنشاء حمكمة ملكافحة الفساد ووقف تدخل األجهزة األمنية يف شؤون النقابات 

واحلياة السياسية والثقافية واالجتامعية. 
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حركات تدعو للعودة إىل دستور ١٩٥٢ وإىل ملكية دستورية مقيدة: مثل   

هيئة املتابعة الوطنية للملكية الدستورية (أعلن عنها بداية آذار / مارس ٢٠١١)، 
والتيار الوطني التقدمي. تعتقد هذه احلركات بأن من الرضوري إعادة صياغة 
دستورية  بإصالحات  القيام  خالل  من  والنظام  الشعب  بني  االجتامعي  العقد 
أساسية تعيد االعتبار لكون الشعب مصدر السلطات، بحيث يكون امللك 

رأسًا للدولة وليس رئيسًا للسلطات الثالث. 
األردين،  الشباب  ومطالب  طموحات  عن  وتعرب  شباب  أسسها  حركات   

من  شباب  وحركة  نيسان   ١٥ وحركة  آذار / مارس   ٢٤ شباب  حركة  مثل 
أجل التغيري؛ وهي حركات يعرتف قادهتا بأهنم تأثروا باالنتفاضات الشبابية 

والشعبية يف تونس ومرص.    

و) مواقع التواصل االجتامعي
والتجمعات  القوى  مواقف  عن  للتعبري  مثىل  إعالمية  أدوات  املواقع  هذه  شّكلت 
هذه  عىل  يعتمد  كان  بعضها  إن  بل  لإلصالح،  دعواهتا  ولنرش  والسياسية  الشبابية 
واعتمد  نطاقها.  وتوسيع  اجلمهور  مع  العالقات  وإلقامة  بنفسه  للتعريف  املواقع 
ميدانية،  لتحركات  ولإلعداد  واحلشد،  للتعبئة  الوسيلة  هذه  عىل  اآلخر  بعضها 
إحياء  أجل  من  للدعوة   فايسبوك الـ عرب  نشطت  التي  نيسان   ١٥ حركة  وكذلك 
وهناك  األردن.  يف   ١٩٨٩ نيسان / ابريل  النتفاضة  والعرشين  الثانية  الذكرى 
يالحظ  حيث  االنرتنت،  مرتادي  قبل  من  املواقع  هذه  تصفح  ملدى  إحصائيات 
بأن نسبة الرتدد عليها قد انخفضت كثريًا منذ منتصف نيسان / ابريل املايض، رمبا 

بسبب انخفاض حدة احلراك السيايس بعامة يف البالد. 
عن  انفصال  حالة  هناك  أن  واملواطنة  الشباب  لواقع  الرسيع  العرض  من  يتضح 
الشباب  قبل  من  الثقة  وعدم  الرضا  عدم  ظاهرة  وأن  واحلكومية،  التقليدية  السياسة 
ظاهرة  هي  وإمنا  األردن،  عىل  تقترص  ال  التقليدية  السياسية  والقنوات  باألساليب 
ولكن  املتقدمة.  الدميقراطية  الدول  بعض  يف  وحتى  املنطقة  دول  أغلب  يف  موجودة 
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العامة  والقضايا  باملسائل  الشباب  اهتامم  عدم  من  نابعا  يكون  ال  قد  االنفصال  هذا 
بقدر ما هو انعكاس لعدم قدرة األطر التقليدية مبا فيها احلزبية واملدنية عىل توفري 
والثورة  االنرتنت  عرص  يف  وخاصة  الشباب  وطموحات  لتطلعات  املناسبة  الوسائل 
التكنولوجية. وهي تعكس كذلك التباين بني األجيال فيام يتعلق باهلوية االجتامعية، 
كام تعكس النمو املتصاعد للشبكات الشبابية واملجتمعات االفرتاضية عىل شبكات 
العامة  املؤسسات  مصداقية   تراجع  فإن  املنظور،  هذا  ومن  واالنرتنت.  التواصل 
التقليدية والثقة هبا إمنا يعود إىل األداء احلكومي الضعيف واإلعالم التقليدي وليس 

إىل الشباب غري القادرين عىل االنخراط فيها.
انه  إال  جديدا،  ليس  االفرتاضية  املجتمعات  يف  الشباب  انخراط  أن  من  وبالرغم 
مسبوق  غري  شبابيا  انخراطا  شهدت  التي  املاضية  الفرتة  يف  استثنائية  أمهية  اكتسب 
نتيجة للحراك السيايس يف املنطقة ويف األردن.  هذه املجتمعات االفرتاضية ليست 
فقط من خارج األطر السياسية التقليدية كاألحزاب ومؤسسات املجتمع املدين، بل 

رمبا كانت متردا عليها بقدر ما هي مترد عىل احلكومات.

ثالثا: قضايا ومطالب الحراك السياسي
إن أهم ما مييز احلراك الشعبي يف األردن هو أنه من الناحية الزمنية بدأ قبل اندالع الثورة 
يف تونس والحقا يف مرص. وقد جاء يف البداية احتجاجًا عىل االنتخابات الربملانية التي 
حصلت يف بداية شهر ترشين الثاين (نوفمرب) عام ٢٠١٠، وعىل اإلجراءات احلكومية 
املختلفة قبل وبعد ذلك التاريخ. وقد تصاعدت حّدته مع منح ثقة برملانية شبه مطلقة 

وغري مسبوقة حلكومة الرفاعي التي مل حتظ بالقبول الشعبي منذ تشكيلها.
قبل  من  تأطريه  يتم  ومل  مؤطرًا،  يكن  مل  احلراك  أن  فهي  الثانية،  الصفة  أما 
حيث  من  جدًا  متنوعا  وكان  أمهيته،  عىل  مبعثرًا  وبقي  الحقا،  السياسية  األحزاب 
املطالب الشخصية واجلهوية واملهنية واالقتصادية. وقد أصبح هناك مطالب للعديد 
من الفئات كانت أقرب إىل قائمة من التمنيات منها إىل مطالب وطنية. كان احلراك 
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كانت  ما  غالبًا  عاملية،  مبطالب  مرتبطًا  وكان  احلراكات،  أنواع  أكرب  هو  العاميل 
هناك  كان  كذلك  األمهية.  يف  تليها  أخرى  مطالب  أو  األجور،  زيادة  عىل  ترتّكز 
ما يسمى باحلراكات اجلديدة أو اللجان املؤقتة (كلجنة نقابة املعلمني التي وصلت 
واحلركات  السياسية  األحزاب  مث  رسميًا)  للمعلمني  نقابة  قيام  وهو  هدفها  إىل 
الطالبية. وقد سّجل حضور احلركة اإلسالمية يف هذا احلراك منذ وقت مبكر، إذ 
قاطعت االنتخابات النيابية لعام ٢٠١٠، وبذلك تكون قد نقلت معارضتها لسياسة 
احلكومة إىل الشارع دون مشاركة األحزاب األخرى. وحتى الحقا عندما ازدادت 
وترية احلراك السيايس، استمرت يف بعض احلاالت بإقامة أنشطة خاصة هبا بالرغم 

من انخراطها مع أحزاب املعارضة يف أنشطة احتجاجية مشرتكة.
االحتجاجات  وترية  تضاعفت   ،٢٠١١ عام  من  األوىل  الثالثة  الشهور  وخالل 
والتظاهرات أكثر من مثاين مرات، حيث شهد شهر آذار (مارس) لوحده أكثر من 
مثامنائة تظاهرة واحتجاج واعتصام. لكن وترية االحتجاجات بدأت بالرتاجع بعد أن 
مت اإلعالن عن تشكيل جلنة احلوار الوطني واللجنة امللكية لتعديل الدستور (نيسان /

االحتجاجات  بوقف  قرارا  املعارضة  األحزاب  بعض  أخذت  حيث   ،(٢٠١١ إبريل 
والتظاهرات بانتظار نتائج هاتني اللجنتني. باإلضافة إىل ذلك، أبدى الشارع انقساما 
حول بعض املطالب السياسية، وخاصة تلك املطالب املتعلقة بتحويل النظام إىل ملكية 
دستورية، مما أدى إىل حدوث مصادمات بني األطراف املختلفة يف الشارع، وبالتايل 

إىل تراجع حركة االحتجاجات.
استؤنفت  حيث   ٢٠١٢ العام  وبداية   ٢٠١١ العام  آواخر  منذ  طرأ  حتّوًال  لكن 
من  اوسع  نطاق  عىل  أي  األردنية،  والبلدات  املدن  من  العديد  يف  الشعبية  احلراكات 
قبل، ولكن مبشاركة أعداد أقّل من املتظاهرين واملعتصمني، كام سبق ذكره. وبعد 
فرتة توقف قصري، خالل احلمالت االنتخابية للمجلس النيايب السابع عرش (كانون 
األول / ديسمرب ٢٠١٢ – كانون الثاين / يناير ٢٠١٣)، عادت ميادين وشوارع العديد 
من املدن األردنية، مبا فيها العاصمة، لتشهد مظاهرات احتجاج يف أيام اجلمعة إبتداءًا 

من شباط / فرباير ٢٠١٣. 
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يقدم اجلدول رقم (١) صورة إمجالية للفعاليات املختلفة التي وقعت يف خمتلف مناطق 
اململكة عىل امتداد العام ٢٠١١. ويالحظ بأن االعتصامات والتجمعات واالحتجاجات 
تشّكل ما يقرب من نصف جمموع الفعاليات ( ٢١٨٥)، يف حني شّكلت املهرجانات 
اخلطابية واالحتفاالت والندوات واملؤمترات واللقاءات واالجتامعات واملحارضات نسبة 
مهمة أيضًا ( ٩٥٨). باملقابل تبدو مسريات ومهرجانات الوالء والتأييد للنظام حمدودة 
العدد (١٥٥) قياسًا باألشكال األخرى من الفعاليات االحتجاجية املطالبة باإلصالح 
(٤٢٠٦). ويالحظ بأن عدد الفعاليات يف األقاليم األخرى (٢١٢٩) يزيد قليًال عن تلك 
التي جرت يف إقليم العاصمة (٢٠٧٧)، وهو ما يعني بأن احلراك كان يغطي مجيع املناطق 
بنسب متقاربة، وأنه كان شامًال عىل الصعيد الوطني. وإذا كان من السهل فهم العدد 
الكبري للفعاليات يف إقليم العاصمة (التجمع السكاين األكرب واحليوية السياسية األكثر 
واحلرمان  التهميش  ضوء  يف  فهمه  ميكن  اجلنوب  إقليم  يف  العدد  إرتفاع  فإن  تأثريًا)، 

وحدة املشكالت املعيشية التي تعاين منها أغلبية املواطنني هنا.

 ٣١ ولغاية  (يناير)  الثاين  كانون   ١ تاريخ  من  االحتجاج  أمناط   :  (١) رقم  اجلدول 
كانون األول (ديسمرب) ٢٠١١

اقليم الفعالية
العاصمة

اقليم 
الوسط

اقليم 
الشامل

اقليم 
اجلنوب

اقليم 
املجموعالباديةالعقبة

االعتصامات والتجمعات 
واالحتجاجات

١٠٩١١٩٧٢٢٦٣٦٥١٩٤١١٢٢١٨٥

٣٠١٤٠٠٨االنتخابات
املهرجانات اخلطابية 

واالحتفاالت والندوات 
واملؤمترات واملحارضات 
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ل اجلدول رقم (٢) عىل تراجع عدد الفعاليات خالل األربعني يومًا األوىل من  يدُّ
جرت  التي  تلك  أو  واملطلبية  االحتجاجية  بالفعاليات  يتعلق  فيام  سواء   ،٢٠١٢ عام 
العمل  عن  اإلرضابات  لعدد  الكبري  االرتفاع  يالحظ  ولكن  للنظام.  ووالًء  تأييدًا 
(٢٠٨) بحيث يكاد يزيد عن ثلث جمموع الفعاليات خالل الفرتة. كذلك يالحظ 
استمرار استحواذ اقليمي العاصمة واجلنوب عىل نحو نصف عدد الفعاليات بأشكاهلا 

املختلفة. 
واملآل  سورية،  يف  العنف  حدة  ازدياد  العام  الرتاجع  تفّرس  التي  العوامل  بني  من 
االجتاهني  وبروز  األحداث يف مرص  تطورات  وكذلك  هناك،  األزمة  إليه  آلت  الذي 
اإلسالمي والسلفي كقوة رئيسة يف االنتخابات التي جرت يف تونس ومرص. يضاف 
إىل ذلك اإلحباط الذي أصاب قطاعًا من املواطنني األردنيني بسبب تباطؤ أو تلكؤ 
احلكومات املتعاقبة يف السري بجدية عىل طريق اإلصالح، يف الوقت الذي كانت تبدي 
وقضاياه  الفساد  جتاه  الطرف  والتساهل وغض  التسامح  من  الكثري  احلكومات  تلك 
بني  العالقة  شهدته  الذي  االنفراج  أو  االنفتاح  فإن  كذلك  به.  املرتبطة  والشخصيات 
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لإلصالح كان له اثٌر يف  االسالمية واجلبهة الوطنية  اخلصاونة واحلركة  حكومة عون 
خفض وترية االحتجاجات والتظاهرات.

رابعًا: ردود الفعل الرسمية تجاه الحراك السياسي
اتسمت ردود الفعل الرسمية جتاه احلراك السيايس باملرونة وحماولة احتواء التحركات 
االجتامعية والسعي لـ االستجابة ألغلب طلبات املواطنني املحتجني من خالل اختاذ 
إجراءات اقتصادية ختفف من وطأة األزمة االقتصادية واملعيشية التي تعصف بالبالد. 
وبعض  املحروقات  أسعار  وتثبيت  العام،  القطاع  يف  األجور  برفع  ذلك  متثل  وقد 
واتساع  واالجتامعية،  السياسية  الشعبية،  املطالب  تصاعد  ومع  األساسية.  السلع 
نطاق االنتفاضات الشعبية العربية، خطت السلطات الرسمية خطوات هامة اعتربت 
واالعتصام،  التظاهر  يف  املواطنني  بحق  إقرار  ذلك  ورافق  املطالب.  لتلك  استجابة 
وقيام بجهود مكثفة من جانب الدولة للتفاعل مع األطر السياسية واملدنية والشعبية. 
للترصف  األبرز  الوجه  تشكل  كانت  وإن  اإلجيابية،  اخلطوات  هذه  سامهت  لقد 
احلكومي، يف توفري مدى من احلرية لتنظيم األمناط املختلفة من االحتجاج او التعبري 

عن الراي.
يف مرحلة أوىل، حاولت اجلهات الرسمية تنفيس االحتقان الشعبي والتحرك رسيعًا 
من أجل احتواء احلراك الشعبي واالجتامعي. بدأت احلكومة يف حماورة اللجنة الوطنية 
لتأسيس نقابة املعلمني احلكوميني وأجزلت الوعود باالستجابة ملطالبها، وجتاوبت مع 
كمراع  البدو  يستعملها  أراض  وهي   ،العشائرية الواجهات  حول  العشائر  مطالب 
ملواشيهم وكانت احلكومة قد أعلنت عن نيتها يف اسرتجاعها من أجل بيعها ملتنفذين 
إىل  احلكومة  جلأت  اإلعالمي،  الصعيد  عىل  األرايض.  تلك  أسعار  ارتفعت  أن  بعد 
وزراء  ظهر  إذ  الدارج،  اإلعالمية  التعمية  ألسلوب  متامًا  معاكس  استثنائي،  اسلوب 
يف حكومة الرفاعي يف مناظرات تلفزيونية مع قادة حزبيني يساريني وإسالميني، كان 
اهلدف منها دحض أطروحات أحزاب املعارضة والرد عىل اهتاماهتا املوجهة للحكومة 
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جهودها  تشتيت  يف  الرغبة  إىل  إضافة  واالقتصادي،  السيايس  املجالني  يف  وللنظام 
والتخاطب مبارشة مع الرأي العام املتأثر بحالة االحتجاج املحيل واالنتفاضات العربية. 
أخريًا، لعبت مواقف رئيس جملس النواب، فيصل الفايز، املؤيدة للحكومة دورًا يف 
مع  التعاطي  ملف  عاتقه  عىل  أخذ  إذ  وتأطريه؛  االجتامعي  احلراك  احتواء  حماوالت 
احلكومة  بني  اهلوة   تضييق لـ  حماولة  يف  والصحفيني  والعشائر  واملعلمني  األحزاب 

والفئات املؤثرة يف ذلك احلراك. 
يف  وجدت  التي  االحتجاجية  التحركات  تصاعد  إثر  الرسمي  الفعل  رد  تطور 
 .(٢٠١١ الثاين / يناير  كانون   ١٤) هلا  مشجعًا  التونسية  للثورة  الوشيك  االنتصار 
فبعدما كانت حكومة الرفاعي تتحدث عن قرارات صعبة، مستقوية بالثقة النيابية 
يف  الختاذها،   مضطرة تكون  سوف   ،(١١٩ جمموع  من  صوتًا   ١١١) جدًا  العالية 
إشارة لنيتها رفع أسعار الكهرباء واملحروقات، للمسامهة يف ختفيف العجز يف موازنة 
يوم  وأعلنت  عليا،  توجيهات  بفعل  رمبا  موقفها  احلكومة  عاكست  فجأة  الدولة، 
ومتقاعدين  وعسكريني  مدنيني  من  الدولة  موظفي  رواتب  زيادة  عن   ٢٠١١/١/١٢
الرز  وأسعار   ٪٥ بنسبة  الوقود  أسعار  خفض  وعن  موّظف،  لكل  دينارًا   ٢٠ بواقع 
١٦٠ مليون  ١٠ ٪؛ وهو ما كّلف موازنة الدولة مبلغًا إضافيًا قيمته  والسكر بنسبة 
دينار (٢٢٥ مليون دوالر). وكان واضحًا بأن اهلدف من تلك اإلجراءات املفاجئة 
واملناقضة للتوجه السابق، هو امتصاص غضب الشعب وحماولة رشوته من أجل 

وقف حدة مظاهر االحتجاج. 
بغض  متثل  آخر   تنازل بتقدمي  الرسمية  السلطات  قامت  آخر،  صعيد  عىل 
مطالبة  موضوع  كان  الذي  العامة  االجتامعات  لقانون  احلريف  التطبيق  عن  الطرف 
بتعديله ألنه كان يفرض قيودًا عىل احلق يف االجتامعات العامة، مبا فيها املسريات. 
طوال تلك األسابيع، كانت التظاهرات تنطلق عمليًا بدون احلصول عىل الرتخيص 
املطلوب من وزارة الداخلية واملنصوص عليه يف القانون. وهنا أيضًا كان للفوران 
احلكومي   التساهل هذا  يف  دور  العربية  الشعبية  واالنتفاضات  الداخيل  الشعبي 

التظاهرات.    جتاه 
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لكن اإلجراءات االقتصادية املذكورة مل تنجح يف هتدئة الشارع األردين، إذ بدأت 
يف  احلسيني  املسجد  أمام  من   ٢٠١١/١/١٤ من  ابتداًء  اجلمعة  أيام  مسريات  سلسلة 
وسط العاصمة عامن ويف مدن أخرى عديدة. وكانت تلك املسريات تضم االالف من 
املتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات مثل الشعب يريد إصالح النظام، ويطلقون 
شباط / فرباير  أول  يف  الرفاعي؛  سمري   ليربايل النيو  احلكومة  لرئيس  معادية  هتافات 
٢٠١١ أقال امللك هذه احلكومة بالرغم من حصوهلا عىل ثقة قياسية من جملس النواب 
استبدلت  حيث  شعبي  سيايس  ملطلب  استجابة  ذلك  مثل  وقد  قليلة.  أسابيع  قبل 
احلكومة هذه بعد أسبوع بحكومة جديدة برئاسة معروف البخيت، ضّمت يف صفوفها 
عددًا من السياسيني املعروفني مبواقفهم املعارضة. كّلفت هذه احلكومة ـوفقًا لكتاب 
التكليف امللكي ـ باختاذ إجراءات رسيعة وفّعالة لتحقيق اإلصالح السيايس ومعاجلة 
الشارع   بصامت كانت  ايضًا  وهنا  الفساد.  وحماربة  للمواطنني  املعيشية  األوضاع 

واضحة يف صياغة املهامت املوكلة إىل احلكومة اجلديدة. 
قامت حكومة البخيت بتعديل قانون االجتامعات العامة املذكور أعاله، وباملوافقة 
عىل إقرار مرشوع قانون لنقابة املعلمني ومرشوع قانون معدل للاملكني واملستأجرين، 
وهي قرارات متثل استجابة للمطالب الشعبية وملطالب العديد من األحزاب والقوى 
السياسية والنقابية واالجتامعية. بعد ذلك بنحو أسبوع شكلت احلكومة جلنة احلوار 
الوطني، برئاسة طاهر املرصي، رئيس جملس األعيان وعضوية مخسني شخصية متثل 
معظم التيارات والقوى السياسية يف البالد. وقد كّلفت اللجنة بالبحث يف اخلطوات 
وقانون  لالنتخاب  جديد  قانون  إعداد  وحتديدًا  السيايس،  اإلصالح  لتحقيق  املطلوبة 
جديد لألحزاب السياسية. معلوم بأن تعديل أو تغيري هذين القانونني، إضافة لقوانني 
أخرى، كان مطلبًا رئيسًا للحراك السيايس والشعبي. وعليه، ميكن القول بأن تشكيل 
تلك اللجنة وتكليفها باملهامت اآلنفة الذكر يعترب استجابة رسمية ملطالب القوى السياسية 

والشعبية، حتققت بفضل الضغط الشعبي املتواصل وتصاعد زمخه. 
خطا امللك خطوة أخرى هامة للتجاوب مع املطالب الشعبية يف اإلصالح السيايس، 
القى  وقد   .الدستور ملراجعة  امللكية  اللجنة   ٢٠١١/٤/٢٦ يف  شكل  عندما  وذلك 
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تشكيلها ترحيبًا من قبل األوساط الشعبية واحلزبية والسياسية، باستثناء حزب جبهة 
 .دون طموحات ومطالب الشعب العمل اإلسالمي الذي اعتربها

كام قامت حكومة البخيت بتحويل عدد من قضايا الفساد التي كان الرأي العام 
واألحزاب والصحافة تطالب بالكشف عنها وحماسبة املسئولني عنها إىل هيئة مكافحة 

الفساد ومن مث إىل جملس النواب للتحقيق فيها.
يف هذه األثناء، كان امللك عبد اهللا الثاين يكثف من لقاءاته مع النواب واألعيان 
والصحفيني، ويقوم بزيارات للمواطنني يف مناطقهم املختلفة، ويلتقي رؤساء العشائر 
والوجهاء واملسؤولني املحليني، وذلك بقصد توصيل وجهة النظر الرسمية إليهم حيال 

التطورات. 
جتاه  الرسمية  الفعل  لردود  االجيايب  الوجه  متثل  املذكورة  املامرسات  كانت  وإذا 
احلراك السيايس، إال أن احلكومة كانت اكثر حزما وجلأت للقوة يف فض االعتصام 
الذي أقيم يف ميدان مجال عبد النارص (٢٥ آذار / مارس ٢٠١١)، والذي كان ينوي 
اتسم  العام،  هذا  من  األوىل  األسابيع  وخالل   , مفتوحا  اعتصاما  يكون  أن  منظموه 
سلوك القوات األمنية وبالذات قوات األمن العام بدرجة عالية من الود واختذ طابعًا 
حضاريًا، إذ مل تتجنب االصطدام باملتظاهرين فحسب، بل ذهبت إىل أبعد من ذلك، 
حيث شوهد أفراد الرشطة، أثناء املظاهرات، وهم يوزعون عبوات املاء والعصري عىل 
املتظاهرين أمام املسجد احلسيني بعامن. والقى هذا املوقف ارتياحًا وترحيبًا من جانب 
املتظاهرين واألحزاب السياسية والرأي العام، ورأوا فيه تأكيدًا من جانب الدولة عىل 

حقهم يف التظاهر، طاملا حافظ عىل طابعه السلمي. 
لكن هذا املوقف تغّير بصورة ملحوظة منذ منتصف شباط / فرباير تقريبًا. فبعد 
واحلركات  التجمعات  تكاثرت  أن  وبعد  زمخها،  وازداد  املسريات  نطاق  اتسع  أن 
السياسية املطالبة باإلصالح، شهدت تظاهرة يوم اجلمعة املوافق ٢٠١١/٢/١٨ املنطلقة 
من أمام املسجد احلسيني بعد الصالة تطورًا جديدًا؛ إذ ظهر فجأة نحو مائة شخص 
 ،(البلطجية اسم  عليهم  أطلق  (والذين  احلديدية  والسالسل  بالعيص  مسلحني 
إصابات.   ٨ وقوع  إىل  أدى  مما  معهم،  واالشتباك  املتظاهرين  عىل  باالعتداء  وبدأوا 
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أن  هو  لالنتباه،  امللفت  ومن  استفزازية.  هتافات  يطلقون  املجهولون  هؤالء  وكان 
حلامية  تتدخل  ومل  احلياد  عىل  وقفت  املكان  يف  مرابطة  كانت  التي  الرشطة  قوات 
املتظاهرين كام كان مفرتضًا. وأعلنت احلكومة بعد ذلك عن تشكيل جلنة للتحقيق 
يف تلك الواقعة، لكن نتائجه مل تعلن حتى اآلن، بالرغم من إحلاح القوى السياسية 
وبعض املنابر اإلعالمية عىل ذلك. وقد تكرر موقف وسلوك قوات الرشطة والدرك 
هذا يف األحداث الدامية التي شهدها ميدان مجال عبد النارص (دوار الداخلية) مساء 
 ٢٤ حركة  شباب  عىل  بوحشية  االعتداء  مت  عندما   ٢٠١١/٣/٢٥ املوافق  اجلمعة  يوم 
 ،البلطجية عرشات  يد  عىل  باإلصالح،  واملطالبني  سلميًا  هناك  املعتصمني  آذار، 
والطلب  املكان  عني  يف  باملئات  املتواجدة  بالرشطة  الشباب  استغاثة  من  بالرغم 
وفاة  األحداث  تلك  عن  نجم  وقد  عليهم.    البلطجية هجوم  من  محايتهم  إليهم 
الشباب  اهتم  وقد  آخرين.  مائة  نحو  وجرح  سعد)  مصطفى  (خريي  املواطنني  أحد 
املعتصمون الحقًا رجال األمن بـ التواطؤ مع من وصفوهم بـ البلطجية، عندما 
الرشطة  قوات  من  ومسمع  مرأى  عىل  املعتصمني  عىل  احلجارة  يرمون  هؤالء  كان 
والدرك. وتكرر هذا االهتام من جانب أحزاب املعارضة وبعض السياسيني كأمحد 
عبيدات رئيس احلكومة األسبق. لقد زعم هؤالء بأن احلكومة تقف وراء أحداث 
دوار الداخلية. ولوحظ تصاعد التوتر ومحالت الشحن والتحريض يف األيام التالية. 
أقدمت  فقد   ،الوطنية الوحدة  عىل  حفاظًا  التهدئة  إىل  امللك  دعوة  من  وبالرغم 
اجلهات الرسمية عىل خطوة ال تنسجم مع تلك الدعوة، وهي حتويل ٨٧ من نشطاء 
حمكمة  إىل  النارص  عبد  مجال  ميدان  اعتصام  يف  شاركوا  الذين   آذار  ٢٤ حركة 

اجلنايات الكربى بتهم خمتلفة. 
التعرض  وعدم  واالحتجاج  بالتظاهر  السامح  كانت  املتبعة  السياسة  ان  من  بالرغم 
منظموها  أراد  التي  احلاالت  بفض  أكرب  حزما  أظهرت  احلكومة  ان  اال  للمحتجني 
حتويلها اىل اعتصامات دائمة او تصعيد االحتجاج ومطالبه. ولكن باملجمل وباستثناء 
الغالبية  وكانت  للمتظاهرين  األمن  رجال  يتعرض  مل  اليد  أصابع  عىل  ُتَعدُّ  حاالت 

العظمى من االحتجاجات سلمية بالكامل.
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خامسًا: مخرجات لجنة الحوار الوطني: كيف تم التعامل 
معها وردود األفعال تجاهها

املؤلفة  البخيت  معروف  حكومة  إىل  املوّجه  امللكي  التكليف  كتاب  لتوجيهات  تنفيذًا 
برئاسة   ،الوطني احلوار  جلنة  احلكومة  هذه  شّكلت   ،٢٠١١ (فرباير)  شباط  بداية 
طاهر املرصي، رئيس جملس األعيان وعضوية مخسني جهة وشخصية متثل معظم ألوان 
الطيف السيايس يف البالد، باستثناء احلركة االسالمية التي رفضت املشاركة باللجنة 
رغم تسمية أحد اعضاء احلركة فيها، وذلك يف آذار (مارس) ٢٠١١.  كانت املهمة 
وقانون  االنتخاب  بقانون  يتعلق  فيام  خاصة  مقرتحات  وضع  هي  اللجنة  إىل  املوكلة 
األحزاب، متّهد الطريق للقيام باإلصالحات السياسية املنشودة. بعد ثالثة أشهر من 
االجتامعات واللقاءات مع األحزاب والقوى الشعبية ومنظامت املجتمع املدين، أي يف 

بداية حزيران (يونيو) ٢٠١١، سّلمت اللجنة وثيقتها النهائية إىل احلكومة.  
مت  (وقد  الدستورية  التعديالت  حول  وتوصيات  ديباجة  من  الوثيقة  هذه  تألفت 
رفعها إىل اللجنة امللكية ملراجعة الدستور)، مث مرشوع قانون لالنتخاب يستند إىل النظام 

االنتخايب املختلط ومرشوع قانون جديد لألحزاب.
واألبعاد  األطر  بدراسة  تتعلق  األوىل  جلنتني،  بتشكيل  توصية  الوثيقة  وتضمنت 
القانونية لقرار فك االرتباط (مع الضفة الغربية ١٩٨٨)، والثانية للبحث يف أي ظمل حلق 

بحملة اجلنسية األردنية الذين مت سحب أرقامهم الوطنية.
وفيام يتعلق بالنظام االنتخايب املختلط ـ الذي مت التوافق عليه، كام ّرصح املرصي، 
فهو جيمع بني القائمة النسبية املفتوحة عىل مستوى املحافظة، والقائمة النسبية املفتوحة 
عىل مستوى الوطن، وخيّصص مقعدًا واحدًا للمرأة عىل األقل يف كل حمافظة؛ إضافة 
للطعن  مرجعية  القضاء  واعتامد  لالنتخابات  مستقلة  وطنية  هيئة  بإنشاء  التوصية  إىل 
يف صّحة النيابة؛ وذلك لالرتقاء باحلياة النيابية وتطويرها وخلق جملس نيايب متثييل 
وفّعال، ميهد الطريق إلقامة الربملان مستقبًال عىل أسس حزبية ويكون مدخًال لتشكيل 

 .حكومات برملانية
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تسجيل  إجراءات  يبّسط  لألحزاب  جديد  قانون  مرشوع  الوثيقة  تضمنت  وأخريًا 
ويزيل  اخلالصة،  الوطنية  باملرجعية  وذاتيًا  قانونيًا  الصارم  التزامها  تأكيد  مع  األحزاب 
العقبات اإلدارية مع توفري الدعم املايل وتبسيط اإلجراءات الرقابية عىل أنشطتها املالية.

بالرغم من النقاط االجيابية التي تضمنتها الوثيقة ونّوهت هبا أحزاب املعارضة وقوى 
أخرى نقابية وشعبية، إّال ان معظم تلك األحزاب والقوى أخذ موقفًا منتقدًا لتوصيات 
جلنة احلوار الوطني، واعتربها دون الطموح، وبعضها أعلن رفضه الواضح هلا. أما 
املآخذ التي تقف وراء هذا الرفض، فيتناول أبرُزها تلك التوصية املتعلقة بتخصيص 
١٥ مقعدًا للقائمة النسبية املفتوحة عىل مستوى الوطن، وذهب باشرتاط متثيل مجيع 
األحزاب  مطالب  من  األدنى  احلد  يلبي  ال  ذلك  أن  املعارضون  رأى  إذ  املحافظات؛ 
نسبية  لقائمة  النواب  جملس  مقاعد  نصف  بتخصيص  طالبت  التي  املجتمعية  والقوى 
وذهب  واحلزبية.  السياسية  احلياة  تطوير  يف  يساهم  وال  الوطن،  مستوى  عىل  مغلقة 
إىل  الكبرية  املحافظات  تقسيم  مع  املفتوحة  القائمة  اعتامد  بان  القول  حد  إىل  البعض 
عدة دوائر هيّدد بعودة مبدأ الصوت الواحد، املرفوض كليًا، بأسلوب آخر.  مث هناك 
نصف  من  أكثر  تنسيب  يتم  التي  لالنتخابات  املستقلة  اهليئة  تشكيل  عىل  االعرتاض 
لإلصالح  مغايرًا  التوّجه  هذا  اعُترب  إذ  احلكومة،  جانب  من   (١٣ من   ٧) أعضائها 
فيها،  التوسع  وليس  التنفيذية  السلطة  صالحيات  بتقليص  والقايض  وطنيًا  املطلوب 
وكانت  االنتخابية.  العملية  إلدارة  املطلوبة  االستقاللية  صفة  اللجنة  مينح  ال  أنه  كام 
االحزاب قد طالبت بأن ترشف اللجنة عىل االنتخابات النيابية والبلدية وإدارة كافة 
مراحلها ابتداء من إعداد لوائح الناخبني ولغاية إعالن النتائج، وفق احكام الترشيعات 
النافذة، وطالبت بأن يكون للهيئة جملس مفّوضني مؤلف من ٩ أعضاء ينّسبهم املجلس 

القضائي ويقر تنسيبهم جملس النواب ويعينون بإرادة ملكية. 
أما االنتقادات املوّجهة إىل مرشوع قانون األحزاب، فقد رّكزت عىل إبقائه وزارة 
من  ونشاطها  األحزاب  إىل  تنظر  احلكومة  ان  يعني  مما  لألحزاب  مرجعّية  الداخلية 
صياغة  يف  تساهم  وطنية  سياسية  مؤسسات  أهنا  باب  من  وليس  بحتة،  أمنية  زاوية 

القرار الوطني ـ 
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احلوار  جلنة  وفّوتتها  األحزاب  انتقادات  يف  ترد  مل  التي  األخرى  املهمة  النقطة  أما 
يف  والدين  السياسة  بني  الفصل  رضورة  فهي  األحزاب  لقانون  مرشوعها  يف  الوطني 
العمل احلزيب، وعدم السامح بقيام أحزاب سياسية عىل أسس دينية، كام حدث يف مرص 

بعد الثورة. 
 الرأي مركز  أجراه  استطالع  نتائج  مع  تلتقي  تكاد  هذه  السلبية  الفعل  ردود 
املستطلعني  من  باملئة   ٥٧ أجاب  فقد  الوطني.  احلوار  جلنة  خمرجات  حول  للدراسات 
بأهنم ال يتوقعون أن تلبي املخرجات طموحاهتم، يف حني أجاب ٣٧،٣ باملئة بأهنا ستلبي 

طموحاهتم، وظل٥،٩ باملئة من العينة عىل احلياد.
وباملحصلة، رأى معظم األحزاب والقوى بأن خمرجات جلنة احلوار الوطني ال تفّعل 
املبدأ الدستوري الذي ينص عىل أن الشعب مصدر السلطات، وال تؤدي إىل إصالح 
سيايس حقيقي ميكن أن يفيض إىل نظام دميقراطي يكفل تداوًال سلميًا للسلطة عرب 

انتخابات دورية ونزهية وحّرة وتشكيل حكومات برملانية.
أخريًا، جتدر اإلشارة إىل ترصحيات أدىل هبا أحد أعضاء جلنة احلوار الوطني، وهو 
هلا  تعّرض  التي  والضغوط  التدخالت  عن  حتدث  إذ  اليسارية،  األحزاب  أحد  ميثل 
اخليارات  أولويات  من  الوطني  املستوى  عىل  النسبي  التمثيل  إلسقاط  اللجنة  أعضاء 
املطروحة أمام اللجنة، إضافة إىل التدخالت اخلارجية التي أدخلت بعض التعديالت 

بخالف ما مت االتفاق عليه داخل اللجنة. ومل يصدر أي نفي هلذا الترصيح.  
مل تشفع هذه املواقف السلبية من خمتلف االحزاب والقوى جتاه خمرجات جلنة احلوار 
البخيت  معروف  بحكومتي  ممثلة  السلطة،  هذه  تعاملت  فقد  التنفيذية.  السلطة  لدى 
وعون اخلصاونة، برتدد والمباالة، بل وبتجاهل رصيح لتلك املخرجات. وقد عّبر 
احلايل  العام  مطلع  ّرصح  إذ  واضح،  بشكل  ذلك  عن  اللجنة  رئيس  املرصي،  طاهر 
 .(٢٠١٢/١/٧  الغد (صحيفة   ملخرجاهتا احلكومة  بتجاهل  تشعر  احلوار  جلنة  بأن 
واملقصود هنا قانون االنتخاب أكثر من اي يشء اخر خرجت به اللجنة. ويف موقف 
يكاد يشكل انقالبًا كامًال عىل اللجنة وخمرجاهتا، أّكد رئيس الوزراء، عون اخلصاونة، 
أن ضامنة امللك للجنة احلوار الوطني برعاية خمرجاهتا ليست دستورية. وقال خالل 
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لقائه رئيس وأعضاء اللجنة يف نادي امللك حسني بعّمان يوم ٢ كانون الثاين (يناير) 
إلزام  مصدر  ليست  خمرجاهتا  فإن  وبالتايل  متثيلية،  صفة  هلا  ليس  اللجنة  بأن   ٢٠١٢

.(٢٠١٢/١/٧ املستقبل العريب موقع) !للحكومة
هو  انتخايب  قانون  مرشوع  اخلصاونة  عون  حكومة  تبّنت  قليلة  بأسابيع  ذلك  بعد 
خليط من قانون عام ١٩٨٩ وقانون الصوت الواحد ومرشوع النظام االنتخايب املختلط 
الذي اقرتحته جلنة احلوار الوطني. ومت إحالة املرشوع اجلديد إىل جملس النواب. بطبيعة 
احلال، فإن هذا املرشوع قد ُووجه بحملة واسعة من الرفض واالستنكار من جانب 

خمتلف األحزاب والقوى السياسية والشعبية. 
جانب  من  عديدة  وحتركات  دعوات  انطلقت  التطورات،  هذه  عىل  فعل  كرد 
األحزاب وقوى احلراك الشعبي وشهدت البالد العديد من االعتصامات والتظاهرات 
التي ترددت فيها شعارات جتاوزت اخلطوط احلمراء، خصوصًا فيام يتعلق باملطالبة 

باعتقال وحماكمة املسؤولني عن قضايا الفساد. 

الدستور  لمراجعة  الملكية  اللجنة  مخرجات  سادسًا: 
الوطني: كيف تم التعامل معها وردود األفعال تجاهها

شّكل امللك عبد اهللا الثاين يف ٢٠١١/٤/٢٧ اللجنة امللكية ملراجعة الدستور، وجاءت 
هذه املبادرة ـ كام الحظ العديد من أحزاب املعارضة التقليدية وقوى احلراك الشعبي 
يف  نفسه  امللك  أّكده  ما  وهذا  البالد.  يف  والشعبية  السياسية  القوى  ملطالب  استجابة 
الرسالة التي بعث هبا إىل أمحد اللوزي (رئيس وزراء أسبق ورئيس أسبق ملجلس األمة) 
وهو الشخصية التي أسند إليها رئاسة اللجنة، حيث ذكر أن الدعوة ملراجعة الدستور 
تأيت استجابة للمطالب يف الشارع الداعية لتعديالت دستورية؛ كام أملح امللك إىل تأثري 
التطورات يف املنطقة عىل هذه املطالب، وطلب من اللجنة األخذ مبخرجات جلنة 
احلوار الوطني بخصوص التعديالت الدستورية املطلوبة، فيام يتعلق بقانوين االنتخاب 

واألحزاب. 
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بالرغم من الرتحيب الواسع الذي حظيت به خطوة امللك، إّال أن تشكيل اللجنة 
رسعان ما ُووجه بانتقادات وتساؤالت عدد من القانونيني وممثيل األحزاب السياسية 
عن سبب خلو اللجنة من أي خبري يف القانون الدستوري، وعن سبب اقتصار تشكيلها 
عىل سياسيني حمافظني مبعظمهم، مع منح اللجنة صالحية االتصال هبؤالء اخلرباء دون 
أن يكون لرأهيم أية صفة ملزمة. ولوحظ غياب ممثلني للتيارات السياسية عن اللجنة، 
مقابل وجود شخصيات سبق هلا ان ّرصحت بأهنا ضد أية تعديالت، كرئيس جملس 

النواب، فيصل الفايز. 
ُاعلنت نتائج أعامل اللجنة يف احتفال رسمي أوائل شهر آب / أغسطس ٢٠١١. لكن 
القوى الشعبية املطالبة باإلصالح استبقت اقرتاب إعالن اللجنة لتلك النتائج باخلروج يف 
عدة مسريات شعبية لرفض التعديالت املتوّقعة حتت مسمى مجعة القسم. واعتصم 
الشعبية  احلراكات  تنسيقية  ب  يعرف  وما  اإلسالمية،  احلركة  مؤيدي  من  اآلالف 
والشبابية لإلصالح يف عّمان وعدد من حمافظات جنوّيب اململكة، معّبرين عن رفضهم 
ألي تعديالت مرتقبة ال تشتمل عىل تعديالت جوهرية للدستور، مبا يف ذلك ضامن 
تشكيل حكومات برملانية منتخبة. وقد كان لالعتداء الذي مت منتصف متوز / يوليو عىل 
عرشات الصحفيني من جانب قوات الرشطة والدرك ـ فيام عرف الحقًا بأحداث ساحة 
النخيل، والتي ُفهمت عىل أهنا عودة لقمع احلريات االعالمية األثر البالغ يف هذا الرفض 

املبّكر للتعديالت التي أوصت هبا اللجنة. 
طالت هذه التعديالت ٤٢ مادة من الدستور األردين. 

جانب  من  الحقًا  مراجعتها  متت  والتي  املقرتحة،  الدستورية  التعديالت  ترّكزت 
اللجنة القانونية يف جملس النواب، حول النقاط التالية:

إنشاء حمكمة دستورية للبت يف دستورية القوانني؛ ١ـ 
تشكيل هيئة مستقلة ترشف عىل االنتخابات النيابية؛ ٢ـ 

ختفيض سّن املرشح لعضوية جملس النواب من ٣٠ سنة إىل ٢٥ سنة؛ ٣ـ 
من  بدًال  النظامي  القضاء  أمام  وزاراهتم  بشؤون  خيتص  فيام  الوزراء  حماكمة  ٤ـ 

املحاكم اخلاصة؛
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البت يف طعون نتائج االنتخابات النيابية أمام القضاء بدًال من جملس النواب، كام  ٥ـ 
هو يف الوضع احلايل؛

العامة  الكوارث  حدوث  حاالت  يف  املؤقتة  القوانني  إصدار  حاالت  حرص  ٦ـ 
واحلروب والطوارئ واحلاجة إىل نفقات مستعجلة؛

استقالل املجلس القضائي بالشؤون املتعلقة باملحاكم النظامية؛ ٧ـ 
واخليانة  والتجّسس  اإلرهاب  قضايا  يف  الدولة  أمن  حمكمة  صالحيات  حتديد  ٨ـ. 

العظمى واإلجتار باملخدرات فقط. 
املقرتحة،  الدستورية  التعديالت  عن  اإلعالن  تلت  التي  القليلة  األسابيع  يف 
طموح  مستوى  إىل  ترق  مل  التعديالت  بان  جتاهها  كثرية  فعل  ردود  صدرت 
أحزاب املعارضة وحسب، بل وحتى أحزاب املواالة إذا جاز التعبري، إذ صدرت 
التعديالت.  عن  أيضًا  رضاهم  عدم  تؤكد  األحزاب  تلك  مسؤويل  عن  ترصحيات 
 ،االجيابية بـ وصفتها  التي  التعديالت  ببعض  املعارضة  أحزاب  نّوهت  حني  ويف 
كإنشاء املحكمة الدستورية واهليئة املستقلة لإلرشاف عىل االنتخابات النيابية وبنود 
أخرى تتعلق بتعزيز حقوق وحريات املواطنني، إّال اهنا انتقدت التعديالت األخرى 
مصدر  الشعب  الدستوري  املبدأ  تطبيق  إىل  تفيض  وال  تكّرس  ال  ألهنا  ورفضتها 
ألحزاب  التنسيق  جلنة  موقف  من  يستفاد  ما  هذا  نظرها.  وجهة  من   ،السلطات
من  خلت  الدستورية  التعديالت  بأن  أضافت  التي  أحزاب)  سبعة  املعارضة (وتضم 
األكرب  الربملانية  للكتلة  امللك  تكليف  خالل  من  السلطة  تداول  مبدأ  يؤكد  نص 
يعّين  امللك  هو:  كام  الدستور  من   ٣٥ املادة  نص  بقي  فقد  احلكومة.  بتشكيل 
بناء  استقالتهم  ويقبل  ويقيلهم  الوزراء  استقالته ويعّين  ويقيله ويقبل  الوزراء  رئيس 

 .عىل تنسيب رئيس الوزراء
ترى اجلبهة الوطنية لإلصالح والتي يرتأسها رئيس الوزراء األسبق أمحد عبيدات، 
املتعلقة  والترشيعية، وال تلك  التنفيذية  السلطتني  صالحيات  التعديالت مل متس  أن 
بالعالقة القائمة بينهام، كام مل تتعرض ملا تضمنته مواد الدستور من ٣٤–٣٨ واملتعلقة 
تعيني  حق  أعطته  التي   ١/٥٨ م  هي  جديدة  مادة  إليها  أضافت  بل  امللك،  بحقوق 
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أعضاء املحكمة الدستورية ورئيسها (بدًال من أن يكون ذلك من اختصاص املجلس 
القضائي). وال تقدم التعديالت ضامنات الستقرار جملس النواب واستمرار فعاليته، 
إذ بقي األمر عىل حاله يف السابق، أي حق امللك يف حل جملس النواب وقتام يشاء. 
مبجلس  ينحرص  ال  ان  جيب  الدستورية  املحكمة  لدى  الطعن  حق  بأن  اجلبهة  وترى 
الوزراء وجمليس النواب واألعيان (وهي اجلهات التي تلعب الدور األكرب يف عملية 
الترشيع)، بل جيب ان ميتد إىل كل متّرضر من قانون أو إىل كل من له مصلحة يف 
الطعن به، وان يعطى هذا احلق أيضًا لألحزاب السياسية والنقابات ومنظامت املجتمع 
الدولة،  أمن  حمكمة  عىل  أبقت  التعديالت  بأن  أيضًا  ويالحظ  أوىل.  باب  من  املدين 
وهي حمكمة خاصة (عسكرية) تلقى معارضة شديدة منذ أمد طويل من قبل اهليئات 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وسائر أحزاب املعارضة ومنظامت املجتمع املدين. ومن 
إبرام  جواز  عىل  الدستور  من   ٢/٢٣ املادة  نصُّ  االنتقاد  طاهلا  التي  األخرى  النقاط 
معاهدات يرتتب عليها تعديل يف أرايض الدولة أو نقض يف سيادهتا يناقض أحكام 
لصالح  الغربية  الضفة  عن  األردن  ختّلي  بذلك  الدستور (واملقصود  من  األوىل  املادة 

الفلسطينية).  السلطة 
ووفقًا للدكتور حممد احلّموري، فإن التعديل الذي أدخل عىل املادة ٩٨ التي تنص 
 ،للمجلس القضائي وحده حق تعيني القضاة النظاميني الفقرة الثالثة منها عىل أن
أيضًا.  للحكومة  احلق  هذا  تعطي  والتي  املادة  تلك  من  األوىل  الفقرة  مع  يتناقض 
يتالءم  ال  أنه  ووجدوا  ذلك  كثريون  رفض  معّينًا،  األعيان  جملس  ببقاء  يتعلق  وفيام 
وإبقاء حق  إلغاءه  إما  واقرتحوا  واالنتخاب؛  والتعددية  احلرية  العريب يف  الربيع  مع 
الترشيع بيد جملس النواب فقط، او انتخابه يف حال اإلبقاء عليه، مبا يتامشى مع مبدأ 

الشعب مصدر السلطات الذي يتصدر الدستور األردين. 
وقطاع  الشعبي  احلراك  وقوى  األحزاب  فعل  ردود  تلخيص  ميكن  باختصار، 
واسع من قادة الرأي بأن التعديالت إجيابية، لكنها ليست كافية. هذه اخلالصة 
األردنية  اجلامعة  يف  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  أجراه  استطالع  نتائج  رمبا  تفّسر 
النتائج  أظهرت  فقد   .(٢٠١١ آب / اغسطس  (أواخر  التعديالت  عن  االعالن  ُبعيد 
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بأن أغلبية ترتاوح بني ٧٢٪ (من مستجيبي العّينة الوطنية) و٨٢٪ من أفراد عينة قادة 
الرأي كانت راضية عن التعديالت؛ وعّبر ٧٤ ٪ من مستجيبي العّينتني عن اعتقادهم 
بأن تلك التعديالت ستحرز تقدمًا ملموسًا يف احلياة السياسية يف األردن إذا ما مت 

  .األخذ هبا
لكن هذا التفاؤل الذي أظهره االستطالع ميكن أن ينقلب إىل نقيضه إذا مل يفلح 
جملس النواب احلايل يف إقرار قانون انتخايب متقدم يستجيب جلوهر اإلصالح املطلوب؛ 
وهو تغيري قواعد اللعبة السياسية وإدخال عنرص املحاسبة اجلادة ألداء وأفعال السلطة 

التنفيذية. 
 عىل أية حال، عرفت التعديالت الدستورية هناية سعيدة بالرغم من املالحظات 
السلبية عليها. فقد أهنى جملس النواب مناقشة مرشوع التعديالت الدستورية لسنة 
٢٠١١، وذلك بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٤ حيث ُاقر بأغلبية ٩٨ نائبًا من أصل ١٢٠، بعد 

مناقشة استمرت فقط عرشة أيام.
من الواضح أنه كان هناك هيمنة حكومية عىل قرارات املجلس، وبدا األمر وكأن 
ولفت  احلكومة.  جانب  من  وردت  مثلام  التعديالت  إقرار  يف  حكومية  رغبة  هناك 
انتباه املراقبني ظاهرة غياب أعضاء جملس النواب عن بعض جلسات املناقشة بدون 

أعذار.
بعد ذلك ُحّول مرشوع التعديالت الدستورية إىل جملس األعيان الذي أقّره بدوره 
األعيان  وأقّر  النواب.  جملس  يف  إقراره  من  أيام  بضعة  بعد  أي  ـ   ٢٠١١/٩/٢٨ بتاريخ 
الذي  امللك  إىل  ُرفعت  ّمث  النواب،  جملس  من  وردت  كام  متامًا  باألغلبية  التعديالت 
أصدر مرسومًا يوم ٢٠١١/٩/٣٠ باملوافقة عىل تعديل الدستور األردين بشكله الذي 
أقّره جملس األمة األردين بغرفتيه (النواب واألعيان). وبعد مصادقة امللك، نرشت 
التعديالت يف اجلريدة الرسمية ودخلت حّيز التنفيذ. وهنا أيضًا، الحظ مراقبون بأن 
التعديالت مل تطرح لالستفتاء الشعبي، كام طالب العديد من القوى السياسية، من أجل 

إعطائها رشعية شعبية، وليس فقط قانونية. 
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سابعًا: موقف الرأي العام األردني من التظاهرات 
بعد  العام  للرأي  استطالعا  األردنية  اجلامعة  يف  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  أجرى 
مرور (١٠٠) يوم عىل تشكيل حكومة البخيت (شباط / فرباير ٢٠١١)، وكان قد أجرى 
االستطالع  شملها  التي  املواضيع  ومن  ذاهتا.  احلكومة  تشكيل  عند  مماثال  استطالعا 

مواقف واجتاهات املواطنني، وما يسمى بعينة قادة الرأي حول قضايا الساعة.
هذه  مثل  شاهدوا  أو  قرأوا  سمعوا،  أهنم  الوطنية  العينة  أفراد  من   ٪٩٣ أفاد  فقد 

التظاهرات، مقابل ٨٢٪ يف استطالع التشكيل.
هذا، وقد أفاد ١٥٪ فقط من أفراد هذه العينة بأهنم يؤيدون مثل هذه التظاهرات، 
مقابل ٤٧٪ يف استطالع التشكيل. فيام أفاد ٨٠٪ من أفراد العينة الوطنية بأهنم ال يؤيدون 
مثل هذه التظاهرات، وعزوا السبب الرئييس يف عدم تأييدهم اىل أن هذه التظاهرات 
تؤدي اىل الفوىض والتخريب وزعزعة األمن واالستقرار (٥٥٪)، فيام عزا ١٥٪ من هؤالء 
السبب يف عدم تأييدهم ملثل هذه التظاهرات، لعدم وجود  داٍع هلا، وألنه ال فائدة منها.
وفيام يتعلق باملشاركة مبثل هذه التظاهرات، أظهرت النتائج أن ٥٪ من أفراد العينة 
بأهنم  منهم   ٪٩٢ أفاد  فيام  االخرية،  الفرتة  يف  التظاهرات  هذه  مبثل  شاركوا  الوطنية 
هذه  مبثل  شاركوا  بأهنم  الرأي  قادة  عينة  أفراد  من   ٪٢١ أفاد  بينام  فيها.  يشاركوا  مل 

التظاهرات، وأن ٧٨٪ منهم مل يشاركوا فيها.
ميكن اخلروج ببعض االستنتاجات حول نتائج هذا االستطالع، وأمهها تراجع تأييد 
كل من املواطنني وقادة الرأي الستخدام االحتجاجات. قد يعود هذا الرتاجع إما إىل أن 
احلكومة استطاعت أن تقنع الناس بأهنا جادة يف اإلصالح، وأنه ال داعي للتظاهرات، 
أو إىل أن التظاهرات وصلت إىل حالة من الفوىض لدرجة أن البعض بدأ يساوره القلق 

من أثر ذلك عىل االستقرار وعىل مناخ األعامل وغريها. 
مع  موجود،  العام  الرأي  اجتاهات  يف  التحول  هذا  أن  يف  تتمثل  الثانية  املالحظة 
االختالف بالدرجة، لدى عينة قادة الرأي، مما يعكس نوعًا من التوافق ما بني الرأي 

العام والنخبة.



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٣٤٦

األردن  تواجه  التي  القضايا  ألهم  تعرض  فقد  االستطالع،  من  الثاين  القسم  أما 
الوطنية  األولويات  هي  وما  الرأي  وقادة  الوطنية  العينتني:  مستجيبي  نظر  وجهة  من 
يف املجال االقتصادي واملجاالت األخرى. وقد أظهرت النتائج أن أولويات املواطنني 
وغالء  األسعار  ارتفاع  مشكلة  جاءت  إذ  اقتصادية،  أولويات  هي  الوطنية  العينة  يف 
املعيشة بوصفها أهم مشكلة تواجه البالد، وعىل احلكومة معاجلتها بنسبة (٢٣٪) من 
جمموع اإلجابات، تلتها البطالة (٢٥٪)، مث الفقر (١٩٪)، فالوضع االقتصادي بصفة 

عامة (١٢٪).
وجتدر املالحظة، أن القضايا املتعلقة بالوضع االقتصادي للمواطنني ما زالت حتتل 
إذ  والدميقراطية؛  السيايس  اإلصالح  قضايا  عن  جوهري  وبفرق  املواطنني،  اهتامم 
تستحوذ القضايا االقتصادية عىل ٧٩٪ من اهتامم مستجيبي العينة الوطنية. ونظرًا ألن 
املشكالت االقتصادية هي مشكالت حمسومة بالنسبة للمجتمع األردين وتتكرر دائام 
وحتصد أعىل النسب، مت سؤال املستجيبني عن أهم مشكلة غري اقتصادية (فقر، بطالة، 

ارتفاع األسعار) تواجه األردن وعىل احلكومة معاجلتها. 
 أظهرت نتائج االستطالع أن مشكلة الفساد املايل واإلداري (الواسطة واملحسوبية) 
التعليم  مشكلة  تلتها   ،(٪٢٠) بنسبة  معاجلتها  احلكومة  عىل  وجيب  مشكلة  أهم  هي 
واخلدمات الصحية وتطوير البنية التحتية بنسبة (١٣٪)، مث الواسطة واملحسوبية بنسبة 

.(٪١١)
أما أهم مشكلة تواجه البالد، وعىل احلكومة معاجلتها، من وجهة نظر عينة قادة 
الرأي العام، فهي حتسني الوضع االقتصادي بنسبة ٤٦٪، تلتها مشكلة القضاء عىل 
الفساد املايل واإلداري والواسطة واملحسوبية ١٧٪، فالبطالة ١٠٪ مث الفقر واالصالح 

السيايس واالقتصادي ٧٪. 
وحول املشكالت غري االقتصادية، أفاد ٢٩٪ من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة 
اإلصالح السيايس والدميقراطي (حريات، أحزاب) هي أوىل املشكالت التي جيب عىل 
احلكومة معاجلتها، تلتها مشكلة الفساد والواسطة واملحسوبية ٢٨٪، ويف املرتبة الثالثة 
جاءت السياسة الداخلية واألمن ١١٪، ويف املرتبة الرابعة جاءت مشكلة العنف املجتمعي 
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والقضايا االجتامعية ٤٪. وهنا يفرتق قادة الرأي العام عن الرأي العام نفسه، إذ يرى 
قادة الرأي أن املشكلة غري اقتصادية، وأن مشكلة اإلصالح السيايس والدميقراطية هي 
يف املرتبة األوىل، تليها مشكالت الفساد والواسطة واملحوسبية. إن هذا التباين هو يف 
غاية األمهية للحراك السيايس املستقبيل. فمن الواضح أن الرأي العام يستجيب للمطالب 
االقتصادية للمواطنني بطريقة أرسع من استجابته للمطالب السياسية. وبذلك يضعف 

تأثري النخبة عىل اجلامهري يف هذا احلراك.

ثامنًا: دخول اإلصالحات إلى حيز التنفيذ
ميكن إعتبار عام ٢٠١٢ وبداية عام ٢٠١٣، من وجهة نظر النظام، الفرتة التي شهدت 
تنفيذ اإلصالحات التي قّدمها للشعب بإعتبارها إستجابة ملطالبه التي نزل احلراك 
إىل الشارع من أجلها طوال الفرتة املاضية. فقد أقّر جملس األمة قانونًا معّدًال لقانون 
البلديات يف آذار / مارس، تبعه إقرار قانون جديد لألحزاب السياسية يف حزيران / يونيو 
مث إقرار قانون معّدل لالنتخاب يف متوز / يوليو. يف هذه األثناء صدر القانون رقم ١٥ 
لعام ٢٠١٢ قانون املحكمة الدستورية، وتشّكلت هذه املحكمة، وسبقها إقرار قانون 
اهليئة املستقلة لالنتخابات وتشكيل هذه اهليئة، تطبيقًا للتعديالت الدستورية التي كان 

جملس األمة قد أقّرها هناية ايلول / سبتمرب ٢٠١١. 
يف ترشين االول / اكتوبر ٢٠١٢، مت حّل جملس النواب، متهيدًا إلجراء انتخابات 
إّال   ،٢٠١٢ هناية  قبل  ستجري  بأهنا  ترصحياته  يف  يؤكد  امللك  كان  جديدة،  نيابية 
اهنا، وألسباب قانونية وفنية، مت تأجيلها إىل ٢٣ كانون الثاين / يناير ٢٠١٣. يف هذه 
احلكومة  بأن  الصحفية  ومقابالته  وخطاباته  ترصحياته  يف  يؤكد  امللك  كان  االثناء، 
حكومة  ستكون  عرش  السابع  النيايب  املجلس  انتخاب  بعد  ستشكل  التي  القادمة 
برملانية، حتى بعدما أقر قانون االنتخاب وراودت الشكوك الكثريين من إمكانية 
قضايا  عن  مسؤولني  تقدمي   ٢٠١٢ عام  شهد  وأخريًا،  كهذه.  حكومة  إىل  الوصول 
فساد إىل القضاء وتشكيل هيئتني، واحدة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والثانية 
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ملراجعة وتقييم التخاّصية ؛ إذ كان القضاء عىل الفساد إحدى الشعارات الرئيسة 
للمتظاهرين ولقوى احلراك واألحزاب السياسية طوال الفرتة املاضية.  والدائمة 

بعض  وحماكامت  االنتخابات  ودورة  واهليئات  القوانني  ومفصلية  ألمهية  نظرًا 
املسؤولني املذكورة أعاله، فسوف يتم التطرق بيشء من التفصيل لكل واحدة منها 
وكذلك  السيايس،  اإلصالح  طريق  عىل  البالد  قطعته  الذي   الشوط مدى  لتبيان 

سنعرض لردود الفعل عىل تلك اخلطوات. 
 قانون االنتخاب: ُرفع عدد مقاعد جملس النواب إىل ١٥٠ بعد أن كان ١٢٠. 
أغلبية هذه املقاعد، وهي ١٠٨ مقاعد، استمر انتخاب النواب هلا وفقًا لقانون الصوت 
الواحد الذي ّرصح مسئولون يف وقت سابق بأنه سيلغى، وهو القانون املطّبق منذ 
تعارضه  العام  الرأي  من  واسعة  وقطاعات  السياسية  القوى  كانت  والذي   ١٩٩٣ عام 
وتطالب بتغيريه. ُخّصص ١٥ مقعدا للكوتا النسائية، بزيادة ٣ مقاعد مقارنة بالقانون 
 ،الدوائر االنتخابية العامة السابق ؛ ومت استحداث ٢٧ مقعدًا جديدًا ملا أطلق عليه
وهو إقرتاب جزئي حمدود من القوائم النسبية التي كانت تطالب هبا األحزاب السياسية 
وقوى املجتمع املدين. أّرص واضعو القانون عىل أن تكون القوائم التي ستشكل للتنافس 

 .مفتوحة وليست مغلقة عىل مقاعد الدوائر العامة
يتعلق التطور اآلخر بإستحداث اهليئة املستقلة لالنتخاب، لتوفري املزيد من النزاهة 
واحليادية والشفافية، وذلك كبديل لوزارة الداخلية التي كانت تدير العملية اإلنتخابية 
يف مجيع مراحلها ومن مجيع جوانبها. وبسبب ذلك، كانت االنتخابات السابقة موضع 
صحة  يف  الطعن  أصبح  وأخريًا،  رسمية.  جهات  جانب  من  والتالعب  بالتزوير  إهتام 
االنتخاب يف القانون املعّدل من إختصاص القضاء، بعدما كان يف القانون السابق من 

مهامت جملس النواب املنتخب. 
السابق  القانون  جوهر  عىل  اجلديد  القانون  حافظ  السياسية:  االحزاب   قانون 
السياسية  احلياة  يف  والتأثري  األثر  حمدودة  أطرًا  السياسية  األحزاب  من  جيعل  والذي 
والربملانية والعامة، وخاضعة بإستمرار للمنظور األمني للحكومة ولرقابة اجهزة وزارة 
فرض  منها  الغرض  عديدة،  موادًا  يتضمن  القانون  يزال  ال  لذلك،  إضافة  الداخلية. 
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رشوط وإشرتاطات وقيود وعقوبات عىل األحزاب، اهلدف منها التعقيد وعرقلة قيام 
أحزاب سياسية فاعلة ذات إمتدادات مجاهريية واسعة، ناهيك عن القيود واملامرسات 

السلبية للدولة جتاه األحزاب١. 
االحزاب  تأسيس  عىل  التنفيذية  السلطة  تغّول  يكّرس  اجلديد  القانون  يزال  ال 
وزارة  يف  االحزاب  شؤون  جلنة  تشكيل  عىل  هيمنتها  خالل  من  وذلك  ودورها، 
الداخلية والقرارات الصادرة عنها، ومن خالل تعيني أمني رس اللجنة ومنحه صالحيات 

مؤثرة عىل مصري احلزب.
إنتقدت االحزاب السياسية قانون األحزاب الذي أقّره جملس النواب، ورأت أنه 

مل يلتزم مبا أوصت به جلنة احلوار الوطني يف هذا املجال. 
القانون  هذا  صدر   :  ٢٠١٢ لسنة   ٧ رقم  البلديات  لقانون  املعّدل   القانون 
التي  الثامنة  املادة  شملت  التي  تلك  التعديالت  أبرز  وكانت   ،٢٠١٢/٣/١٤ بتاريخ 
أّكدت استمرار اللجان املعّينة إلدارة أعامل البلديات، مبامرسة مهامهتا وصالحياهتا إىل 
حني إجراء االنتخاب العام املنصوص عليه يف القانون. كذلك محلت املادة ٦٣ تعديًال 
أصبحت احلكومة مبوجبه ملزمة بإجراء االنتخابات جلميع املجالس البلدية خالل ستة 
أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون املعّدل (أي قبل ٢٠١٢/٩/١٥)، إّال أن الديوان 
تاجيل  احلكومة  بحق  يفتي   ٢٠١٢/٥/٢٧ بتاريخ  قرارًا  اختذ  القوانني  بتفسري  اخلاص 

االنتخابات أكثر من مرة ملدة ستة أشهر!
األحوال  بطاقات  أساس  عىل  الناخبني  جداول  اعتامد  عىل  القانون  نص  كذلك 
مع  اإلقامة،  مكان  إىل  اساسًا  تستند  التي  املدنية  األحوال  دائرة  وقيود  الشخصية 
إعطاء احلق باإلعرتاض عىل هذه اجلداول لدى دائرة األحوال املدنية وحماكم البداية، 
والنص رصاحة عىل أنه سترشف جلنة مستقلة عىل االنتخابات. محل القانون يف بعض 
تفاصيله حتقيقًا ملطالب كانت تنادي هبا قوى سياسية واجتامعية، كإعتامد كشوفات 

الناخبني وفق سجالت دائرة األحوال املدنية. 
مبوجب   ٢٠١٢ حزيران / يونيو  يف  املحكمة  هذه  تشكلت  الدستورية:   املحكمة 
القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ قانون املحكمة الدستورية. جاء إنشاؤها مبقتىض أحكام 
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ومبوجب   .٢٠١٢ عام  يف  عليه  التعديالت  إدخال  بعد  الدستور  من  اخلامس  الفصل 
القوانني  دستورية  عىل  الرقابة  ب  الدستورية  املحكمة  ختتص  الفصل،  ذلك  أحكام 
واالنظمة النافذه وتصدر أحكامها بإسم امللك وتكون أحكامها هنائية وملزمة جلميع 
السلطات وللكافة. وختتص املحكمة التي تنشأ ألول مرة يف األردن كذلك بتفسري 
نصوص الدستور، بناًء عىل طلب من جملس الوزراء أو أحد جمليس األمة بقرار يتخذ 
باألغلبية. وينحرص حق الطعن يف دستورية القوانني واالنظمة أمام املحكمة الدستورية 
خالل  ما  ترشيع  أحكام  من  وباملترضرين  واألعيان  النواب  وجمليس  الوزراء  مبجلس 
دعوى تنظر هبا حماكم البالد، رشيطة إقتناع املحكمة التي تنظر الدعوى بالدفع الفرعي 

خالل القضية. 
ستة  ملدة  املحكمة  وأعضاء  رئيس  احلكومة،  من  تنسيب  عىل  بناًء  امللك،  يعّين 
سنوات غري قابلة للتجديد. ويلغي دخول قانون املحكمة الدستورية حّيز التنفيذ وجود 
املجلس العايل لتفسري الدستور الذي نص عىل تشكيله للنظر يف دستورية الترشيعات 

النافذة.  
السياسية  األحزاب  مطالب  أحد  كان  دستورية  حمكمة  إنشاء  أن  بالذكر  جدير 
أن  إّال  طويلة.  سنني  مدى  عىل  احلقوقية  املنظامت  بخاصة  املدين،  املجتمع  ومنظامت 
الطريقة والقانون اللذين تشكلت مبوجبهام أثار مجلة من اإلنتقادات، عّبر عنها قانونيون 
ضليعون بحيث بدت املحكمة ـ وكأهنا استجابة شكلية للمطلب الشعبي والسيايس 
القدمي. أبرز هذه اإلنتقادات هي : ١) أن املحكمة ال تشّكل جزءًا من جسم السلطة 
استقالليتها. حول  تدور  شكوكًا  فإن  وبالتايل  أعضائها،  احلكومة  وتعّين  القضائية، 

٢) يؤخذ عىل قانون املحكمة أنه حرص تقدمي الطعون املبارشة مبجلس الوزراء ومبجليس 
االمة، باإلضافة إىل الطعن غري املبارش عرب املحاكم (وهو طريق شاق ومعّقد وطويل 
وغري مضمون، برأي قانونيني). فاألطراف التي هلا حق الطعن هي نفسها األطراف 

املسؤولة عن وضع القوانني.
السابق  من  أنه  إّال  الوجاهة،  تنقصها  ال  التي  االنتقادات  هذه  من  بالرغم 
ضامن  يف  تلعبه  أن  ميكن  الذي  والدور  املحكمة  أعامل  نتائج  عىل  احلكم  ألوانه 
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ومحاية حقوق وحريات املواطنني. كام أن احلكم عىل مدى استقالليتها عن السلطة 
التنفيذية ميكن أن يتم من خالل القررات التي قد تتخذها، خصوصًا جتاه قضايا 
الضفة  بني  اإلرتباط  فك  قرار  دستورية  مدى  يف  مثًال،  كالبّت،  احلساسية،  بالغة 
طالل  بن  احلسني  الراحل  امللك  اختذه  قد  كان  والذي  الغربية،  والضفة  الرشقية 
أمام  القرار  ذلك  بدستورية  للطعن  البعض  نية  تتجه  حيث   ،١٩٨٨ متوز / يوليو  يف 

ملحكمة.  ا
 اهليئة املستقلة لالنتخاب: تأسست هذه اهليئة مبوجب القانون رقم ١١ لسنة 
٢٠١٢، وجاء هذا التأسيس تطبيقًا إلحدى بنود التعديالت الدستورية ومتشيًا مع 
قانون االنتخاب اجلديد. وكانت جلنة احلوار الوطني قد أوصت بتشكيل مثل هذه 
اهليئة، كام ورد يف هذه الدراسة. وُشّكل جملس مفويض اهليئة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٦.
وفقًا للامدة الثالثة من القانون املذكور تتمتع اهليئة بشخصية إعتبارية وبإستقالل 
االنتخابية  العملية  عىل  ترشف  أ ـ  اهليئة  أن  عىل  الرابعة  املادة  وتنص   ،وإداري مايل 
النيابية وتديرها يف كل مراحلها، كام ترشف عىل أي انتخابات أخرى يقررها جملس 
الوزراء وفق أحكام الترشيعات النافذة ؛ ب ـ عىل اهليئة إختاذ القرارات واإلجراءات 

 .الالزمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد
احلكومة  ختتارهم  اعضاء  وأربعة  رئيس  من  مؤلف  مفّوضني  جملس  للهيئة  يكون 
ويعّينون بإرادة ملكية ملدة ست سنوات غري قابلة للتجديد٢. أما املادة ٢٣ فتنص عىل 
أن قرارات اهليئة بشأن العملية االنتخابية النيابية قابلة للطعن أمام املحكمة املختصة وفق 

 .أحكام الدستور وقانون االنتخاب
املواد األخرى يف القانون تتعلق بإعداد اهليكل التنظيمي للجهاز التنفيذي يف اهليئة 
وإعداد موازنة اهليئة وإعداد تقريرها السنوي وصالحياهتا يف إصدار تعليامت وعالقتها 
بالوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرسمية. وتنص املادة ٢٥ عىل ان اهليئة ختضع 

لرقابة ديوان املحاسبة. 
كانت ردود الفعل عىل تشكيل اهليئة املستقلة لالنتخاب إجيابية بشكل عام، إّال 
أنه وجهت إنتقادات للامدة السادسة من القانون والتي تعني بأن احلكومة هي التي تعّين 
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جملس املفّوضني. إّال أن إنتخابات املجلس النيايب السابع عرش (٢٠١٣/١/٢٣) والتي 
مراحلها  يف  وشفافية  ونزاهة  بحيادية  املراقبني –  – برأي  متتعت  اهليئة  عليها  أرشفت 
التحضريية (التسجيل، الرتشيح، الطعون، التحضريات اإلدارية واللوجستية...)، إّال 
أنه شاب تلك االنتخابات أخطاء وخروقات وشبهات تزوير يف مرحلتي اإلقرتاع وفرز 
األصوات. وأعرتف رئيس جملس املفّوضني، عبد اإلله اخلطيب، بأن العملية االنتخابية 
وبأن  مناطق،  عدة  يف  أخطاء  فيها  أرتكبت  وأنه   واإلرتباك الفوىض  من  عانت 
 العرب اليوم صحيفة) صحيحة مع تأكيده بأهنا كانت ،االنتخابات مل تكن مثالية
بتاريخ ٢٠١٣/١/٢٩). وقد أورد التقرير الذي أصدره املركز الوطني حلقوق اإلنسان 

عن االنتخابات وقائع عديدة تؤكد وقوع أخطاء.
يقودنا ذلك إىل التوقف عند هذه االنتخابات بيشء من التفصيل. 

 انتخابات املجلس النيايب السابع عرش (١/٢٣/ ٢٠١٣): يف ظل أجواء اإلحباط 
التي كان يعاين منها قطاع واسع من املواطنني بسبب التزوير والتالعب اللذين مورسا 
يف االنتخابات النيابية لعامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، ويف ظل إرصار حكومة فايز الطراونة عىل 
التمسك بقانون الصوت الواحد (املّطعم بالقوائم العامة)، ُفتح باب التسجيل وسحب 
البطاقة االنتخابية حتضريًا إلنتخابات املجلس النيايب السابع عرش، يف ٧ آب / أغسطس 
٢٠١٢. كان اإلقبال ضعيفًا جدًا يف البداية، خصوصًا مع تعّمق عدم الثقة بني الدولة 
واملواطنني طوال الفرتة املاضية، ويف ظل إعالن حزب جبهة العمل اإلسالمي عن نيتها 
الوزراء،  رئيس  ّرصح  والحقًا  الواحد.  الصوت  بسبب  املقبلة،  االنتخابات  مقاطعة 
فايز الطراونة بأن االنتخابات ستجري ألول مرة وفقًا لقانون دائم لالنتخاب، وبانه 
ستنبثق عنها ألول مرة حكومة برملانية وبأن البالد مستمرة يف السري عىل الطريق 
اإلصالحي. لكن ذلك مل خيفف من حدة اجلدل حول صوابية إجراء االنتخابات يف 
ظل اإلنقسام املوجود يف البالد، إذ رفعت ٥٠٠ شخصية رسالة إىل امللك، هناية آب /
 .املحافظة عىل اإلستقرار أهم من إجراء انتخابات مبّكرة أغسطس، تؤكد له فيها بأن
كانت التوقعات متواضعة جدًا، والشعور الذي يطغى لدى كثريين بأن املجلس النيايب 

القادم ـ يف ظل األوضاع القائمة ـ سيكون شبيهًا باملجلس السابق ورمبا أسوأ منه. 
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يف هذه األثناء، تبّلور رأي عام واسع برضورة التسجيل لالنتخابات، دون أن 
انطلقت  التي  التسجيل  عملية  ان  إذ  ؛  التصويت  يف  املشاركة  بالرضورة  ذلك  يعني 
اجلديدة  واإلجراءات  التعليامت  ظل  يف  جديدة  انتخابية  قوائم  إلعداد  تؤسس  كانت 
وأحزاب  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  إنخرط  وعليه  لالنتخاب.  املستقلة  للهيئة 
معارضتها  فيه  تؤكد  كانت  الذي  الوقت  يف  التسجيل،  عملية  يف  األخرى  املعارضة 
لقانون االنتخاب. والحقًا أعلنت معظم األحزاب ـ مبا فيها أحزاب املعارضة القومية 
واليساريةـ  عن نيتها املشاركة يف االنتخابات، بينام استمر حزب جبهة العمل اإلسالمي 
ـ وهو احلزب الرئييس يف املعارضة ـ يف رفض يف هذه العملية بالرغم من الوساطات غري 

الرسمية التي جرت يف أيلول / سبتمرب من أجل إقناعه باملشاركة يف االنتخابات. 
٢٫٢٧٢٫١٧٢ ناخب وناخبة  بلغ عدد املواطنني املسجلني يف اجلداول االنتخابية 
واعترب  التسجيل.  هلم  حيق  الذين  املليون  وربع  ماليني  ثالثة  من  اكثر  جمموع  من 
ذلك العدد عالمة إقبال ونجاح لالنتخابات يف مرحلتها االوىل، وهزمية للقوى التي 
كانت تدعو إىل مقاطعتها، خصوصًا حركة اإلخوان املسلمني وحزهبا جبهة العمل 

اإلسالمي.
عندما مت إقفال باب الرتشيح لالنتخابات، كان هناك ١٤٢٥ مرشحًا ومرشحة، 
و٨١٩  دائرة)   ٤٥ (وعددها  املحلية  الدوائر  عن  انفسهم  رّشحوا   ٦٠٦ بينهم  من 
املقاعد  عىل  للتنافس  وطنية  قائمة   ٦١ إطار  يف  انفسهم  رّشحوا  ومرشحة  مرشحًا 
خمصصة  مقعدًا   ١٥ إىل  إضافة   ،(٢٧ (وعددها  العامة  االنتخابية  للدوائر  املخصصة 

النسائية.  للكوتا 
أو  برامج  من  خالية  مبعظمها  وكانت  للمرشحني  االنتخابية  احلمالت  انطلقت 
شعارات سياسية واضحة، إذ اكتفى قسم كبري من املرشحني بعرض صورهم واسامئهم 
ومل  باهتة  احلمالت  كانت  مستهلكة.  عامة  بعبارات  مقرونة  الدعائية  امللصقات  يف 
تستوحي إال القليل من شعارات احلراك الشعبي والسيايس التي ركزت االنظار عىل 
املطالب الشعبية األساسية خالل العامني املاضيني. كان املتوقع او املأمول أن ينعكس 
جدل  حركة  فتثري  االنتخابية  احلمالت  عىل  شعاراته  سقف  وإرتفاع  بحيويته  احلراك 
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سيايس حول أبرز القضايا الوطنية واالجتامعية خصوصًا مع استحداث القوائم الوطنية 
ألول مرة والتي كان يعّول عىل إنخراط األحزاب هبا من أجل رفع سوية احلياة السياسية 
والربملانية. إّال أن شيئًا من ذلك مل حيصل واستمرت مقّرات املرشحني، مبعظمها تعاين 
الدوائر  مقاعد  عىل  للتنافس  قائمة   ٦١ تشكلت  إرتيادها.  عن  الناخبني  عزوف  من 
العشائرية  القوى  شكلتها  منها  الساحقة  االغلبية  أن  املفارقة  أن  إّال  العامة؛  االنتخابية 
وقوى املال السيايس. يف الواقع، مل تكن تلك قوائم باملعنى الفعيل للكلمة، ومل تعكس 
 الصوت الواحد تكتالت سياسية أو حتى برناجمية. وباملحصلة، أعادت القوائم إنتاج
بطريقة مواربة، وحتولت – مبعظمها – عمليًا إىل حيلة أمام البعض للفوز مبقعد نيايب، 
التي  القوائم  عدد  فإن  األحزاب  أما  الفردي!  الرتشيح  عرب  فوزه  إمكانية  بعدم  ليقينه 

شكلتها مل تزد عن اإلثنتي عرشة.
تلك  يف   السيايس املال  دور  برز  االنتخابية،  احلمالت  لبدء  األوىل  األيام  منذ 
قدم  عىل  جتري  االنتخابية  األصوات  ورشاء  بيع  عمليات  كانت  حيث  االنتخابات 
وساق؛ العديد منها رصدهتا منظامت مراقبة االنتخابات وفريق املراقبة التابع للمركز 
الوطني حلقوق اإلنسان. بالرغم من مطالبة اهليئة املستقلة لالنتخاب بالتحرك واختاذ 
اإلجراءات الرادعة لتلك املامرسات، إال أن التجاوب كان ضعيفًا ومتأخرًا؛ قبل يوم 
اإلقرتاع بأسبوع فقط، وعندما تعالت أصوات كثرية باهتام السلطات بالتواطؤ مع تلك 
املامرسات شعرت احلكومة واهليئة املستقلة بأنه ال بد من اختاذ إجراءات حازمة وملموسة 
لـ رد اإلهتام حيث أوقف املدعي العام أربعة مرشحني اهتموا برشاء أصوات انتخابية 

والتأثري عىل الناخبني؛ فاز إثنان من هؤالء ومها يف السجن. 
٥٦،٦ ٪ من جمموع  ١٫٢٨٨٫٠٤٣ ناخبًا وناخبة، أي بنسبة  بلغ عدد املقرتعني 
عدد املسجلني يف اجلداول االنتخابية، واعتربت اهليئة املستقلة لالنتخاب واحلكومة 
عن  اإلعالن  لدى  كبري  إرتباك  وقع  ان  إّال  االنتخابية.  للعملية  كبريًا  نجاحًا  ذلك 
اإلقرتاع  يوم  تال  الذي  االسبوع  وخالل  ؛  والعامة  الفردية  الدوائر  من  العديد  نتائج 
إندالع  لدى  والدرك  األمن  قوات  مع  واشتباكات  وعنف  شغب  أعامل  وقعت 
والشوبك  ومعان  والكرك  ومأدبا  عّمان  يف  النتائج  بعض  عىل  احتجاجية  مظاهرات 
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إقرتاع  صناديق  إختفاء  عن  معلومات  وردت  حيث  والفحيص  وعجلون  وإربد 
وأوراق رسمية حتمل نتائج الفرز، وتناقض بني أرقام الفرز املعلنة واحلقيقية إلخ... 
يف  وقعت  أخطاء  إىل  فيها  أشارت  تقارير  االنتخابات  راقبت  منظامت  وأصدرت 
عمليات الفرز مّست مبعايري االنتخاب وقصور يف مكافحة املال السيايس وختبط 
يف إعالن النتائج وشبهات تزوير. والحقًا رفع مرشحون طعونًا يف نتائج ١٢ دائرة 
إستئناف  حمكمة  أبطلت   ٢٠١٣ آذار / مارس  مطلع  ويف  القضاء.  إىل  وعامة  انتخابية 
عامن انتخابات الدائرة السادسة يف الكرك (لواء فّقوع). ويعد هذا احلكم أول سابقة 
قضائية يبطل فيها القضاء إجراءات انتخابات يف تاريخ احلياة الربملانية يف األردن التي 
تعاقب عليها سبعة عرش جملسًا نيابيًا، كون الطعون االنتخابية تقدم ألول مرة أمام 
الطعن  املحكمة  ردت  باملقابل،  الدائرة.  هذه  يف  االنتخاب  إجراء  وسيعاد  القضاء. 
قائمة  رئيس  نيابة  صحة  وثّبتت   ،الدميقراطي النهوض  قائمة  مرشحي  من  املقدم 

املواطنة موضوعًا، وهي القائمة املنافسة. 
مقاعد،  بثالثة  اإلسالمي)  الوسط  وطنية (قائمة  قائمة  أكرب  فازت  املحصلة،  يف 
وكان هناك ثالث قوائم فازت كل واحدة منها مبقعدان، ومخسة عرشة قائمة فازت 
اإلسالمي (إنشقاق  الوسط  حزب  قائمة  فوز  شّكل  واحد.  مبقعد  منها  واحدة  كل 
احلزب  هذا  بأن  املعروف  من  إذ  مفاجأة،  مقاعد  بثالثة  املسلمني)  اإلخوان  عن 
الفوز  هذا  يعزون  املراقبني  بعض  لكن  واسع.  مجاهريي  تواجد  له  وليس  ضعيف، 
إىل مقاطعة حزب جبهة العمل اإلسالمي لالنتخابات، أي أن اجلمهور االنتخايب 
اإلسالمي صّوت ملرشحي تلك القائمة، بإعتبارهم االقرب إليه أيديولوجيًا، يف ظل 
الثانية  املفاجأة  اإلسالمي).  العمل  جبهة  (حزب  املسليمن  اإلخوان  مرشحي  غياب 
ظهرت بعدم فوز أي مرشح ميّثل أحزاب املعارضة اليسارية والقومية (قائمة النهوض 
الدميقراطي)، وكذلك خذالن الناخبني لقائمة حزب التيار الوطني، وهو حزب 
وقت  حتى  النواب  ملجلس  رئيسًا  املجايل،  اهلادي  عبد  رئيسه،  وكان  للنظام  موال 
خالل  من  ممّثلة  واإلصالحية،  واليسارية  الدميقراطية  االجتاهات  الواقع،  يف  قريب. 
العرشين  نسبتها  تتعدى  ال  وقد  النيايب  املجلس  يف  موجودة  كأفراد،  انتخبوا  نواب 
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باملئة من جمموع أعضائه البالغ عددهم املئة واخلمسني. ويالحظ إزدياد متثيل النساء 
من خالل وجود ١٩ إمرأة  يف املجلس. 

أما الرتكيب العام للمجلس، فهو ال خيتلف كثريًا عن تركيب املجلس السابق، 
املال  بـ  يسمى  ما  ونواب  والبريوقراطية  العشائرية  القوى  هبيمنة  اآلخر  هو  يتميز  إذ 
والشعبي  الشبايب  احلراك  نشطاء  ذلك  دفع  وقد  األعامل.  رجال  أي   ،السيايس
والسيايس إىل املطالبة بحل املجلس اجلديد منذ بداية شباط / فرباير، أي قبل أن يبدأ 

أعامله!
تشكل  تكاد  الفساد  مكافحة  بان  الرأي  استطالعات  تظهر  الفساد:   مكافحة 

وذلك  األردنيني،  املواطنني  من  واسع  قطاع  اهتاممات  سّلم  يف  األبرز  اهلاجس 
إلعتقادهم بان إنتشار الفساد قد أحلق أرضارًا بالغة باالقتصاد الوطني، فضًال عن 
الشعور العام بعدم وجود إرادة سياسية جادة ملكافحته واحلّد منه. يعتقد كثريون بان 
والرشكات  العامة  املؤسسات  من  عددًا  طالت  التي  اخلصخصة  عمليات  من  العديد 

قد صاحبها فساد مايل وإداري نجم عنه خسائر جسيمة للدولة. 
يف مواجهة املطالب الشعبية املتكررة برضورة مكافحة الفساد وتقدمي املسؤولني عن 
قضايا الفساد إىل القضاء، سعى جملس النواب السابق إىل فتح ملفات الفساد، وشّكل 
جلانًا للتحقيق فيها بحيث بلغ عدد هذه اللجان أربعة وعرشين. وبدأت بعض اللجان 
يف إستالم معلومات من اإلدارات احلكومية عن عدد من قضايا الفساد، بناًء عىل طلب 
تلك اللجان. بعد فرتة وجيزة، وحتت ضغط جهات متنفذة يف الدولة، جرى التصويت 
عىل حل مجيع جلان التحقيق النيابية هذه، بحجة ان هناك جهة رسمية معنية بذلك وهي 
هيئة مكافحة الفساد. أكثر من ذلك، مت الحقًا إستصدار فتوى من ديوان تفسري 

القوانني بأن امللفات التي يقرر جملس النواب إغالقها ال جيوز له  فتحها من جديد!
كان من نتيجة إغالق ملفات الفساد يف جملس النواب أن اشتدت املطالبة الشعبية 
تزايدت  الفساد!  مع   التواطؤ بـ  النواب  جملس  إهتام  إليها  مضافًا  الفساد،  مبكافحة 
اإلهتامات للحكومات بأهنا هي من حتمي الفاسدين، خصوصًا بعد افتضاح أمر اخلروج 
السجن،  يف  عقوبة  يقيض  كان  والذي  البالد  من  األعامل  رجال  ألحد  القانوين  غري 
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بذريعة حاجته للعالج يف اخلارج. هنا شعرت السلطات برضورة تقدمي إثباتات ملموسة 
عن مكافحة الفسادن فعملت عىل خطّين :

أ) تقدمي مسؤولني عن قضايا فساد إىل املحاكمة؛ فقد أصدرت حمكمة جنايات عامن 
أواخر العام ٢٠١٢ حكًام بالسجن ثالثة عرش عامًا وثالثة أشهر عىل املدير السابق لدائرة 
املخابرات العامة، الفريق حممد الذهبي، وتغرميه ٢١ مليون دينار بتهم اإلختالس وغسل 

األموال وسوء إستغالل الوظيفة العامة.
صحيح أن شخصيات قد لوحقت بعد ذلك بجرائم فساد، أبرزها وليد الكردي 
وعامر  موارد)  (رشكة  محدان  وأكرم  امللك)،  عّمة  الفوسفات / زوج  رشكة  (قضية 
البشري، نائب أمني عّمان السابق (عىل خلفية ملفات شبهات فساد يف امانة العاصمة 
عامن)، إال أن ذلك مل يقنع الرأي العام بوجود إرادة سياسية حازمة وجادة يف متابعة 
مجيع قضايا الفساد مهام علت مرتبة املتهمني فيها. إن الشعور العام السائد لدى قطاعات 
واسعة من الرأي العام وقوى املجتمع هو أن مكافحة الفساد ختضع لإلنتقائية وحلسابات 
سياسية، وليس للمعايري القانونية وهذا ما جيعل قوى احلراك الشعبي واألحزاب السياسية 

مستمرة يف املطالبة مبواجهة فّعالة للفساد وفتح مجيع امللفات التي هي موضع إهتام. 
ب) تشكيل اللجنة امللكية لتعزيز النزاهة الوطنية: عهد امللك إىل رئيس الوزراء، د. 
عبداهللا النسور برئاسة جلنة لـ تعزيز منظومة النزاهة، ُتعنى مبراجعة الترشيعات ودراسة 
واقع مجيع اجلهات الرقابية، وإقرتاح  التوصيات التي من شأهنا تقوية وتقومي سري عمل 

 .هذه اجلهات يف مكافحة الفساد
عقدت هذه اللجنة حتى هناية آذار / مارس ٢٠١٣ ثالثة اجتامعات هلا.

النسور  اهللا  عبد  د.  الوزراء،  رئيس  شّكل  التخاصّية:  وتقييم  مراجعة  ج) جلنة 
هذه اللجنة، بناًء عىل طلب من امللك، بتاريخ ٢٠١٣/١/١٤ من جمموعة من اخلرباء 
املحليني والدوليني ممن يتمتعون بالنزاهة واحليادية واخلربة املوثوقة يف جمال السياسات 
االقتصادية واالجتامعية، هبدف تقييم سياسات وعمليات اخلصخصة (أو التخاصية) 
التي قامت هبا احلكومات األردنية املتعاقبة منذ عام ١٩٨٩ وحتى آخر عملية خصخصة 

متت. 
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جاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن تعّرضت عمليات اخلصخصة إىل إنتقادات وإهتامات 
كثرية طالت العديد من املسؤولني، خصوصًا يف تبديد عائدات اخلصخصة عىل مشاريع 
ويف قرارات تدور حوهلا شبهات، كتسديد ديون غري مستحقة (مبلغ مليار وربع من 

الدنانري) بذريعة احلصول عىل خصم ال يعرف أحد مدى جدواه. 
الفكر  يف  واحدًا  طيفًا  يشكلون  أعضائها  أن  هو  اللجنة  هلذه  الرئيس  االنتقاد 
االقتصادي، وأهنم مجيعًا منحازون لنهج اخلصخصة، أو عىل األقل لدهيم ميول تذهب 

لصاحلها، أي اهنا ال تضم أعضاًء لدهيم موقف ناقد جتاه اخلصخصة. 
من املفرتض أن تقدم اللجنة تقريرًا عن أعامهلا بعد ستة أشهر من تاريخ اول اجتامع 

هلا؛ أي يف هناية أيلول / سبتمرب ٢٠١٣. 

تاسعًا: مراجعة لعامين من الصراع حول اإلصالح
استقالت حكومة البخيت منتصف ترشين األول (اكتوبر) ٢٠١١ ليحل حملها حكومة 
العقد  عن  تزيد  ملدة  عمل  مرموق  قاض  وهو   ،(٢٠١١/١٠/٢٤) اخلصاونة  عون 
كنائب لرئيس حمكمة العدل العليا يف الهاي، أي أنه ليس بسيايس أوًال. مث إنه مل 
يكن عىل اطالع دقيق عىل تطورات احلياة السياسية الداخلية، نظرًا لكونه قد أمىض 
معظم الفرتة السابقة خارج األردن. لكن ذلك كله مل يكن يعني بأن الرجل املحافظ 
عملية  يف  قدمًا  للسري   توجهًا أو   نظر وجهة  حيمل  يكن  مل  وسلوكه  تفكريه  يف 
القرارات  اإلصالح. ظهر عىل السطح بأن جهات أخرى تزاحم احلكومة عىل اختاذ 
الشد  قوى  إىل  إضافة  املخابرات،  ودائرة  امللكي  القرص  خاص  وبشكل  الرسمية، 
العكيس، أي تلك القوى املتنفذة داخل أروقة الدولة والتي تستطيع التأثري بقوة عىل 
القرارات الرسمية دون أن حتتل مناصب رسمية معلنة، وهي معروفة بعدائها الشديد 

لعملية اإلصالح برمتها. 
كان العنوان العريض حلكومة عون اخلصاونة لدى تسّلمه املسؤولية هو إذًا استعادة 
الوالية العامة للحكومة، أي اهنا ترفض تدّخل اجلهات املذكورة أعاله أو أية جهات 
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أخرى يف شؤون تعتربها من صميم صالحياهتا، مبا يف ذلك عملية اإلصالح ووضع 
قانون انتخايب جديد إلخ. ويف خضم اجلدل الذي كان حمتدمًا حول قانون االنتخاب، مل 
خيِف اخلصاونة تفضيله العودة إىل قانون عام ١٩٨٩ املستند إىل القوائم اإلسمية؛ وكان 
ُيقَرن بني هذا التفضيل ومغازلته اإلخوان املسلمني. إذ من املعروف أن ذلك القانون 
من  أكرب  آنذاك  النيابية  املقاعد  من  كبري  عدد  عىل  مرشحيهم  بحصول  هلؤالء  سمح 
حجمهم الفعيل يف املجتمع. كان رئيس احلكومة يربر لقاءاته مبمثيل اإلخوان ورديفهم 
أصدرت  البالد.  يف   الرئيسية السياسية  القوة  بأهنم  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب 
حكومته يف شباط (فرباير) ٢٠١٢ قانونًا لالنتخاب يشّكل مزجيًا غريبًا من مرشوع 
قانون جلنة احلوار الوطني وقانون ١٩٨٩ وقانون الصوت الواحد الذي كان مطبقًا حتى 
عام ٢٠١٠.   ُحّول هذا املرشوع إىل جملس النواب بالرغم من الرفض الشديد الذي 
ُجوبه به من قبل أحزاب املعارضة وقوى احلراك الشعبي وقوى اجتامعية وحقوقية أخرى 

عديدة.  
آذار  أواخر  مألوفة،  غري  بطريقة  حكومته  استقالة  اخلصاونة  عون  قدم  النهاية  يف 
أن  واضحا  أصبح  أن  بعد  تشكيلها،  من  فقط  أشهر  ستة  بعد  أي   ،٢٠١٢ (مارس) 
احلكومة مل تعد قادرة عىل إحراز أي تقدم ملموس يف إنجاز القوانني الناظمة للحياة 

السياسية وخاصة قانون االنتخاب.
محل اختيار شخصية د. فايز الطراونة لتشكيل احلكومة اجلديدة دالالت مل ختف 
املحافظني  البريوقراطيني  السياسيني  فئة  إىل  ينتمي  بأنه  معروف  فالرجل  كثريين.  عىل 

الشديدي الوالء للملك. 
يف ضوء ذلك، ليس من املبالغة االستنتاج بان جميء حكومة الطراونة، بداية نيسان 
(أبريل) ٢٠١٢، يعترب ارتدادا واضحًا عن عملية اإلصالح باملضمون الذي طرحه احلراك 

الشعبي وقوى املعارضة. 
يف احلقيقة أن تصميم القوى املتنفذة داخل النظام عىل البقاء ممسكة بكافة خيوط 
الكبري  الفوز  ومرص  تونس  يف  االنتخابات  نتائج  أظهرت  بعدما  ازداد  قد  السلطة 
لالجتاهات االسالمية. أدى ذلك إىل اخلشية من تكرار هذا الفوز يف حالة األردن إذا ما 
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مت تبني قانون انتخايب يسمح بتمثيل حقيقي لإلرادة الشعبية (الصيغة التي تطالب هبا 
احلركة االسالمية تضمن حصوهلم عىل مقاعد نيابية توازي حجمهم التمثييل بالشارع 
االردين)؛ فاإلسالميون األردنيون، وإن مل يشكلوا أغلبية عددية، ميتلكون – كام هو 
معروف – قدرات تنظيمية ومالية تساعدهم عىل الفوز بنسبة كبرية من األصوات يف 

أية انتخابات، مقارنة باألحزاب األخرى التي تفتقد لتلك القدرات. 
أما العامل اآلخر الذي كانت تراهن عليه القوى املتنفذة املعادية لإلصالح فهو تطور 
الوضع يف سورية. ومما ال شك فيه أن استمرار أعامل القتل والعنف هناك ملدة تزيد عن 
العامني قد أدى إىل تراجع التأييد لعملية اإلصالح لدى أوساط اجتامعية مهمة خشية أن 
يؤدي الرصاع حوهلا إىل وضع مشابه ملا جيري يف سورية، خصوصًا وأن األردن شديد 
الرأي  من  قطاعًا  أن  خيفى  وال  واجتامعيًا.  وسياسيًا  إقتصاديًا  سورية  يف  بالوضع  التأثر 
العام األردين يقف إىل جانب النظام السوري، متبنيًا نظرية املؤامرة عىل سورية التي 

يرددها هذا النظام. 
العامل الثالث الذي جعل قوى الشد العكيس أو احلرس القدمي تستعيد زمام 
املبادرة وترص عىل االحتفاظ بـ كعكة السلطة دون أي رشيك فهو الضعف النسبي 
للحراك الشعبي والشبايب وعدم قدرته عىل حشد املزيد من اجلامهري. ويف هذا اإلطار 
جتدر املالحظة إىل أن قسًام هامًا من املواطنني، وهم األردنيون من أصل فلسطيني، قد 
أحجموا عمليًا عن املشاركة يف احلراك املطالب باإلصالحات السياسية واالقتصادية 
من  واسعة  قطاعات  عىل  أيضًا  تنسحب  أن  ميكن  املالحظة  هذه  لكن  والدستورية. 
إىل  للنزول  االستعداد  دون  ولكن  لإلصالح  تأييدهم  أظهروا  الذين  أردنيني  الرشق 
الشارع من أجله، رمبا بسبب االعتقاد السائد عىل نطاق واسع بأن النظام واحلكومة 

سائران عىل طريق تنفيذ اإلصالحات املطلوبة. 
يتمثل   احلقيقي اإلصالح  عن  الرتاجع  تسميته  ميكن  ملا  واألخري  الرابع  العامل 

بالضوء األخرض الذي التقطه النظام من اإلدارة األمريكية بصورة غري مبارشة. 
هذه االسرتاتيجية اجلديدة تعني ببساطة التوقف عن عملية اإلصالح من منظور 
املطالب الشعبية والسياسية. بطبيعة احلال لن يعلن النظام ذلك رصاحة أو عالنية، بل 
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وكأن  طريقه،  يف  قدمأ  امليض  عىل  عازم  وأنه  اإلصالح،  خطاب  ترديد  يف  سيميض 
شيئًا مل يتغري. لكن املسار عىل أرض الواقع سيتخذ منحى آخر. بالرغم من أن رئيس 
الوزراء اجلديد كان قد عّبر عن تفضيله قانون الصوت الواحد، إّال أن امللك عبد اهللا 
الثاين أّكد يف لقاء مع النواب (٢٠١٢/٦/٦) بأن ال عودة لقانون الصوت الواحد، وال 
تأجيل لالنتخابات النيابية، وأّكد أن القانون جيب أن يكون توافقيًا. هذه تأكيدات 
مشجعة بالطبع إذا ما ُاخذ هبا. لكن جيب تذكر مصري ضامنات خمرجات جلنة احلوار 
الوطني قبل أن يرسف املرء يف التفاؤل!  واقع األمر يشري إىل استمرار وجود خالفات 
داخل جملس النواب عىل صيغة القانون االنتخايب العتيد. من املؤكد أن جملس األمة 
سوف يتبنى قانونًا لالنتخاب خالل األسابيع القليلة املقبلة ال ميكن ألحد أن يتكهن 
بتفاصيله أو بتوجهه العام يف الوقت احلارض. ومن املحتمل جدًا أن يتم تنظيم انتخابات 
نيابية عامة أواخر العام ٢٠١٢، أو رمبا – ألسباب قانونية – أوائل العام القادم، مث يعلن 

!نجاح املسؤولون بعد ذلك بأن عملية اإلصالح قد أنجزت وانتهت بـ
لكن املتابع عن كثب ملا يدور يف املجتمع األردين، خاصة عىل صعيد احلركات 
نظر  قرص  هي  احلقيقي  اإلصالح  لعملية  الظهر  إدارة  بأن  يدرك  اجلديدة،  السياسية 
نواة  أن  هو  القرار  صانعي  عن  يغيب  ما  إن  حمسوبة.  غري  نتائج  إىل  يؤدي  سوف 
احلراك الشعبي املطالب باإلصالح احلقيقي ليست أحزاب املعارضة التقليدية فقط، 
بل قوى جديدة رمبا تكون أكثر أمهية من تلك األحزاب، انبثقت من بني صفوف 
العشائر األردنية والشباب، وهي وإن كانت حمدودة العدد يف الوقت احلارض، إّال ان 
براجمها وخطاهبا تعّبر عن قطاعات واسعة من الشعب، خاصة الشباب الذين يعانون 
مبرارة شديدة من البطالة واحلرمان والتهميش، وهم مادة االحتياط التي سوف 
بالقمع،  تأبه  وال  اخلوف  من  تعاين  تعد  مل  اليوم  وهي  املستقبل؛  يف  باحلراك  تلتحق 
خصوصًا وأهنا تدرك يومًا بعد آخر أن عدم تغيري الوضع يف البالد، باجتاه إصالحات 
حقيقية، سيغلق آفاق املستقبل أمامها كليًا، ويأيت تفاقم األزمة االقتصادية واملعيشية 
يف البالد ليؤكد هلا بأن طريق النضال يف الشارع هو ضامنة حتقيق اإلصالح السيايس 

واالقتصادي. 
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يف بداية حزيران (يونيو) ٢٠١٢ استطاعت هذه الدراسة أن ترصد أسامء ثالثني حراكًا 
٤ يقوم بتنظيم املظاهرات املطالبة باإلصالح – خاصة يوم اجلمعة – يف  عشائريا وشبابيًا
العاصمة ويف مدن أخرى عديدة، بالتعاون مع أحزاب املعارضة. هذه احلراكات ترص 
عىل طابعها السلمي. وهي تسعى حاليًا لتوحيد صفوفها يف إطار واحد. يضاف إىل 
ذلك كله ما أشارت إليه الوثيقة السياسية التي أصدرهتا جلنة التنسيق العليا ألحزاب 
 عام عىل انطالق احلراك الشعبي األردين املعارضة يف نيسان (ابريل) ٢٠١٢ بعنوان
حني ذّكرت بأن احلراك قد متكن من فرض إرادته عىل السلطات احلاكمة، حتى 
 .ولو بصورة جزئية، وأجربها عىل عدم جتاهلها، كام كان حيصل يف حاالت عديدة
وعّددت الوثيقة اإلنجازات التي حتققت دون أن تغفل القول بأنه ال يزال أمام احلراك 

   .٥العديد من األهداف التي يتعني مواصلة النضال من أجل إنجازها
هو إذًا رصاع ال يزال مفتوحًا أمام مجيع االحتامالت. وهذا ليس حكرًا عىل احلراك 
الشعبي والسيايس يف األردن، ألن معظم احلكام يف أقطار الربيع العريب مل يلتقطوا أو 
مل يفهموا بعد كلمة رس هذا الربيع، وهي أن الشعوب العربية مل تعد تقبل بأن يستمر 

حكمها بالطريقة نفسها التي كانت سائدة يف العقود السابقة!

عاشرًا: اإلصالح السياسي بين المطلوب والممكن
بالرغم من االختالف حول مدى اإلصالح السيايس الذي من شانه أن يلّبي طموحات 
الشعب، كام مت التعبري عنها بالوسائل املختلفة، إال أن هناك شبه إمجاع عىل أن املطلوب 
هو إصالح النظام وليس تغيريه. وقد تراوحت املطالب اإلصالحية بني مطالبة بإحداث 
تغيريات عىل القوانني الناظمة للعملية السياسية كتغيري قوانني االنتخابات واألحزاب 
واالجتامعات العامة وبني رضورة مكافحة الفساد الذي يعتقد الكثريون بأنه منترش 
ما  مع  يتعارض  ال  ومبا  املقابل،  يف  مكافحته.  من  بد  ال  وأنه  األردنية،  الدولة  يف 
حتد  جوهرية  دستورية  تغيريات  بإحداث  تطالب  األصوات  بعض  باتت  فقد  سبق، 
من صالحيات امللك وحتّول الدولة إىل ملكية دستورية، يسود فيها امللك وال حيكم 
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األردنية).  الساحة  يف  والتأثري  احلجم  حمدودة  التغيري  من  النوع  هبذا  املطالبة  (الفئات 
الدستورية ال تلقى رىض من كافة األطراف  إنه ملن نافل القول، أن مطالب التغيري 
االجتامعية. وبالتايل، فإن املطالبة بتغيري جوهري يف دستور البالد مل حتظ بقبول كافة 

األطراف والفعاليات.
استجابة للحراك الشعبي، قامت الدولة بتشكيل جلنة للحوار الوطني، أنيط هبا تقدمي مقرتح 

لقانون انتخابات حديث، يتجاوز العيوب واملشاكل التي نجمت عن القانون السابق، وتقدمي 

قانون جديد لألحزاب السياسية يشجع ويسهل العمل احلزيب يف األردن. باإلضافة إىل ذلك، 

واستباقًا للحراك الشعبي عىل ما يبدو، فقد شكل امللك جلنة ملكية ملراجعة الدستور واقرتاح 

مرشوع  احلكومة  قدمت  كذلك  وإقرارها.  الربملان  عىل  وعرضها  ملناقشتها  عليه  تعديالت 

قانون جديد للبلديات، وأقرت إنشاء نقابة للمعلمني بعد امتناع لفرتة زمنية طويلة، وعززت 

من عمل هيئة مكافحة الفساد. وقد مت بعد ذلك إنجاز القوانني التالية: قانون اهليئة املستقلة 

لالنتخابات، قانون االحزاب السياسية، وقانون املحكمة الدستورية، وقانون االنتخاب الذي 

مت رده من قبل امللك طالبًا زيادة عدد املقاعد يف القائمة الوطنية، وهو ما حتقق. وبالتايل، فإن 

خارطة الطريق لإلصالح السيايس باتت شبه واضحة. 

لقد هدأ الشارع نسبيًا، بعد أن مت اإلعالن عن هذه اخلطوات املختلفة، والتي تبدو نقطة 

وسط وإمجاع يف نظر غالبية القوى السياسية. إال أن التباطؤ يف تطبيق هذه اإلصالحات أو عدم 

حتديد جدول زمني لتنفيذ اإلصالح السيايس يف املرحلة املقبلة، باإلضافة إىل ضعف األداء 

احلكومي يف بعض امللفات، وخاصة يف مكافحة الفساد، قد أدى إىل الشعور بأن الدولة قد 

ال تكون جادة يف عملية اإلصالح السيايس. هذا االنطباع أدى إىل استئناف احلراك السيايس 

املحدود عىل شكل مسريات اسبوعية وخاصة يف املحافظات، تركز يف الغالب عىل السياسات 

احلكومية وخاصة فيام يتعلق بالفساد. ويعود ذاك الشعور عىل ما يبدو إىل عملية االلتفاف، 

إن مل نقل االنقالب غري املعلن عىل عملية اإلصالح برمتها؛ وهو ما كشفت عنه تفاصيل 

التعامل مع خمرجات جلنة احلوار الوطني واللجنة امللكية ملراجعة الدستور، وردود الفعل جتاهها 

من جانب خمتلف األحزاب وقوى احلراك الشعبي، وكذلك التغيري املتواصل للحكومات عىل 

امتداد ٢٠١١ و٢٠١٢. 
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تلبية  بني  تراوحت  األساليب،  من  مزجيا  باستخدامها  الدولة  أن  يبدو  عام،  وبشكل 

املعلمني  كنقابة  هامة  مطلبية  لقضايا  واالستجابة  السيايس  اإلصالح  يف  العامة  املتطلبات 

احتياجاهتم  بعض  وتلبية  (العشائر)،  التقليدية  األطر  مع  مبارشة  التواصل  خالل  من  أو 

العامل  ليس  هذا  بالطبع،  الشارع.  مع  توازهنا  تعيد  أن  استطاعت  مناطقهم،  واحتياجات 

الوحيد الذي مّكن الدولة من إعادة اإلمساك بزمام األمور. فانقسام الشارع األردين عىل 

املسار  حتديد  يف  كبري  بشكل  استغالله  ومت  الدولة،  أفاد  قد  وحدوده،  اإلصالح  ماهية 

احلايل. باإلضافة إىل ذلك، فإن املنحى العنيف الذي أخذته بعض الثورات يف العامل العريب 

كليبيا وسوريا، كان له أثر سلبي عىل عمق املطالب يف الشارع السيايس األردين خوفًا من 

أن يؤدي ذلك إىل حالة من عدم االستقرار يتم اللجوء يف ضوئها للعنف من قبل الدولة، 

وهذا ما ال يرغب فيه أحد.

القوانني  عىل  تعديالت  إجراء  بقبوهلا  لنفسها  وضعته  كبري  حتد  أمام  األردنية  الدولة  إن 

األساسية وعىل الدستور. صحيح أهنا استطاعت من خالل ذلك هتدئة الشارع، ولكن هذا 

الشارع بقي يف حالة انتظار لن تطول كثريا، إذا ما تراجعت الدولة عن وعودها أو يف حالة 

عدم تنفيذها لتلك الوعود، األمر الذي قد يؤدي إىل استنهاض احلراك الشعبي مرة أخرى؛ 

وهو حراك إذا ما حصل سيكون له سقف آخر من املطالب.

إن األردن اليوم يواجه التحدي ذاته الذي يواجهه العديد من الدول العربية، وهو أن لدهيا 

اإلصالح بدون  الشارع عملية  اجلاد، أو أن يقود  التدرجيي  اإلصالح  لقيادة عملية  الفرصة 

القدرة عىل التنبؤ بالنتائج.

وال بد من اإلشارة هنا إىل وجود بعض املعوقات لإلصالح السيايس يف األردن، من 

أمهها انقسام الشارع األردين بني من يرّكز عىل املطالبة باحلقوق املدنية (لألردنيني من أصل 
تارخيه  له  سيايس  ككيان  األردن  ومستقبل  اهلوية  قضايا  عىل  يرّكز  من  وبني  فلسطيني) 

االتفاق  عىل  السياسية  واحلركات  األحزاب  قدرة  يضعف  اإلنقسام  هذا  إن  وخصوصيته. 

التارخيية  باملصالح  فيتعلق  الثاين  املعوق  أما  السيايس.  الوطني  الربنامج  من  األدنى  احلد  عىل 

لبعض القوى السياسية أو ما يشار إليه أحيانا بقوى الشد العكيس أو ما أصطلح عىل تسميته 

باحلرس القدمي.
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الهوامش
أوضح رئيس احلكومة احلالية، د. عبداهللا النسور، وهو الذي أمىض ردحًا طويًال من الزمن متنقًال   .١
بني مواقع املسؤولية احلكومية، موقف الدولة جتاه األحزاب يف حمارضة له قبل عام بّين فيها أن 
الدولة تستطيع إستهداف احلزبيني وأن تنّكل هبم، دون أن تسجن احدًا منهم (...)، وذلك ألن 
احلزيب ال يصبح أمينًا عامًا ألي وزارة وال سفريًا وال قائدًا وال حمافظًا وال مديرًا عامًا. وأرجع 
النسور سبب عدم وجود األحزاب السياسية يف احلياة السياسية إىل أن احلكومات املتعاقبة ال تريد 
أن يكون هناك أحزابًا سياسية (حمارضة للدكتور عبداهللا النسور يف مدينة سحاب حول اإلصالح 
قد   .٢٠١٢/٤/٢ بتاريخ  اإللكرتوين  اإلخباري   نيوز السلط  موقع  راجع  األردن؛  يف  السيايس 
يقال بأن النسور كان يف موقع النائب املعارض عندما ّرصح هبذا الكالم. لكن ما يزّكي كالمه 
عن األحزاب ويعطيه مصداقية تطابقه مع ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزهتا األمنية طوال العقود 

املاضية، واإلرصار عىل سّن قانون أحزاب يقّيدها بأكثر مما ينّظم عملها!   
يف احلقيقة تنص الفقرة ب من املادة ٦: لغايات الفقرة أ من هذه املادة، ترفع إىل امللك قائمة باالسامء   .٢
رئيس  من  كل  وعضوية  الوزراء  رئيس  برئاسة  جلنة  من  إعدادها  يتم  املجلس  يف  للتعيني  املقرتحة 
جملس األعيان ورئيس جملس النواب ورئيس املجلس القضائي. املالحظ هنا عدم حتديد اجلهة التي 
تشكل اللجنة املذكورة اعاله (هل هي احلكومة أم امللك؟)، كام أن امللك ميلك حق اإلختيار من 

بني االسامء املقرتحة.
  .يوتيوب بتاريخ ٢٠١١/٦/٧. تسجيل املقابلة متوفر عىل رؤيا قناة  .٣

احلراك الوطني لإلصالح البادية، احلراك الشعبي يف السلط والرمثا وعّمان وذيبان والكرك والشوبك   .٤
ومأدبا وجرش وعجلون واملفرق وإربد وحراك ائتالف شباب معان ،أبناء بني حسن من أجل 
احلراك  األردنية،  العشائر  إئتالف  الطفايلة؛  حي  وحراك   لإلصالح الدعجة  وحراك   اإلصالح

الشعبي يف الشامل، أردنيات من أجل اإلصالح، احلراك الرشكيس إلخ... 
 www.watnnews.net وطن نيوز ميكن قراءة النص الكامل للوثيقة عىل موقع  .٥





تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق 
التغّيرات الجارية في العالم العربي

ناجي سفير*

ترمجة: حسني عمر 
بينام يشهد الكثري من البلدان العربية، ومنذ بداية العام ٢٠١١، تطورات سياسية ذات 
دالالت عميقة، مبا فيها تلك التي استطاعت أن ُتحِدث تغيريات عنيفة يف النظام، 
تبدو اجلزائر يف حالٍة من االستقرار النسبي بل ومن اجلمود. يف الواقع، تسري احلياة 
السياسية يف البالد، أساسًا، وفق الروزنامة املؤسسية، دون أّي تصّدع كبٍري ذي طابٍع 
خاّص. وهذا وضٌع مثٌري للدهشة السيام يف بداية شهر يناير ٢٠١١، وحتى قبل فرار 
اضطرابات  املدن،  يف  سيام  ال  البالد،  يف  جرت  حيث  بالده،  من  التونيس  الرئيس 
شعبية ضخمة وعنيفة دون أن تكون هلا مطالب سياسية واضحة وحمددة. بعد ذلك 
الشعبية  االضطرابات  تلك  استثامر  إىل  السياسية  احلركات  من  العديد  سعى  مبارشًة، 
فدعا إىل مظاهرات، السيام يف اجلزائر العاصمة، ضّد السلطة السياسية القائمة. ولكن 
تلك الدعوات، ورغم املحاوالت العديدة، مل تستطع أن حتشد ما يكفي من املشاركني 

لتكون قادرة عىل متثيل حتدٍّ جّدٍي للسلطة.

باحث يف عمل االجتامع – اجلزائر  *
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انتظمت  إليه،  أرشنا  الذي  العددي  والنقص  القصور  ورغم  ذلك،  مع 
سياسية  إصالحات  نيل  إىل  اهلادفة  الضغوط  ممارسة  يف  واستمّرت  مدنية  حركة 
يف  السياسية  السلطة  به  تعّهدت  ما  وهذا  الدميقراطية.  من  املزيد  إىل  ُتفيض 
ابريل   ١٥ بتاريخ  بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئيس  خطاب  خالل  من  املطاف  هناية 
٢٠١١ يف مسعى هادٍف إىل اخلروج، عىل األقل من الناحية الشكلية، من حالة 
سيايس،  إصالٍح  عملية  بدأت  وهكذا  البالد.  يف  الوضع  وسمت  التي  اجلمود 
االنتخايب  بالنظام  خاّصة  – تتعّلق  هاّمة  قانونية  نصوص  مراجعة  شملت 
مراجعة  املطاف،  هناية  يف  تشمل،  ورّبام  واإلعالم –  واجلمعيات  وباألحزاب 

 . أيضًا الدستور 
ُيفّسر  بنفسه،  اجلزائري  املجتمع  مارسها  التي  الكبرية  الضغوط  إىل  باإلضافة   
املرتبط  اجلديد  اإلقليمي  بالسياق  أيضًا  السلطة  سلكته  الذي  اإلصالحي  املسار 
وعىل  ساد،  وبداهًة،  الواقع،  يف  العريب.  العامل  يف  اجلارية  السياسية  بالتطورات 
نطاٍق واسٍع، إدراٌك لتأثٍري العدوى الدميقراطية بدءًا من مهدها التونيس األّول 
لت  مثَّ بأخرى،  أو  بطريقة  وبالتايل،  مرص.  يف  اجلارية  التطورات  مع  ّمث  ومن 
بادرت  – والتي   ٢٠١١ يناير  من  بدءًا  اجلزائر  يف  اجلارية  السياسية  التغّيرات 
التغّيرات  مع  التكّيف  أشكال  من  شكًال  األمر –  واقع  يف  القائمة  السلطة  إليها 
بًا لعدواها املحتملة يف البالد، والتي ُعّدت بوضوح  اجلارية يف العامل العريب وحتسُّ
اسرتاتيجية  بتطوير  القائمة  السلطة  بدأت  احلني،  ذلك  ومنذ  للمخاطر.  مصدرًا 
ممكنة،  اجتامعية  كلفة  بأقّل  الراهن  املحيل  السيايس  الوضع  عىل  احلفاظ  إىل  رامية 
التي  واإليرادات  املوارد  بفضل  املالية  الكلفة  حتّمل  املمكن  من  أّنه  اإلدراك  مع 

البالد. هبا  حتظى 
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١. تطورات الوضع السياسي غداة أولى التغيرات الجارية 
في العالم العربي

١. ١ نتائج االضطرابات املدينية يف يناير ٢٠١١ وأوىل التغّيرات يف العامل العريب
حينام أقدم حممد بوعزيزي، يف ١٧ ديسمرب ٢٠١٠ ويف تّرصف فردي يائس وغري متوّقٍع 
أبدًا، عىل إحراق نفسه، كانت أهّم ظاهرة متّيز احلياة السياسية اجلزائرية ال تزال تتمّثل 
بالتعديل احلديث للدستور الذي ّمت يف نوفمرب ٢٠٠٨. وإذ جرى تغليفه مبجموعة من 
االعتبارات القانونية-السياسية املفتقرة ألّي أساس، والتي كانت الغاية منها تربير تعديل 
عّدة مواد من النّص األصيل، كان هذا التعديل الدستوري ال يرمي يف احلقيقة إال إىل 
السامح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة باحلصول عىل والية رئاسية جديدة من مخسة أعوام 
بعد انقضاء واليته الثانية يف ٢٠٠٩. يف الواقع، وبعد تعديل املادة ٧٤ من دستور ١٩٩٦، 
ميكن إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية ملّرة واحدة فقط، ستكون الصيغة اجلديدة التي 
سيتّم تبنيها هي: ميكن إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية؛ دون ذكر أي حتديٍد لعدد 
الواليات. وإذ جرى انتخابه يف عام ١٩٩٩، للمّرة األوىل، وإعادة انتخابه يف عام ٢٠٠٤ 
لوالية ثانية، والتي ُيفَترض هبا أن تنتهي يف عام ٢٠٠٩ – مل يكن بوسع الرئيس املامرس 
ملهامه أن ُيطالب بوالية ثالثة. سيجري التصويت عىل التعديل الدستوري من قبل جمليس 
تسيطر  – واللذين  األمة  وجملس  النواب)  (جملس  الوطني  الشعبي  املجلس  الربملان – 
عليهام األحزاب الثالثة التي تشّكل التحالف الرئايس الداعم ملوقف رئيس اجلمهورية: 
جبهة التحرير الوطني (FLN) والتجمع الوطني الدميقراطي (RND) وحركة جمتمع السمل 
(MSP) اإلسالمية. وإذ جرى التصديق عليه بخمسامئة صوت – وقد عارضه ٢١ صوتًا 
وامتنع ٨ عن التصويت – يف ظّل برملاٍن خاضٍع بوضوح إلرادة السلطة السياسية، كان 
هذا اإلصالح ذو الطابع املنايف للدميقراطية يصدر أساسًا عن املنطق الشمويل للسلطة 
السياسية القائمة. وهكذا ُأعيد انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف ٩ أبريل ٢٠٠٩ – 
كان قد تقّدم عىل أّنه مرّشٌح مستقل – من اجلولة األوىل، بنسبة ٩٠,٢٤٪ من أصوات 

املقرتعني، ولوالية ثالثة ستمتّد من حيث املبدأ إىل عام ٢٠١٤. 
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بوزيد –  سيدي  يف   ٢٠١٠ ديسمرب   ١٧ – يف  اشتعلت  التي  اللحظة  يف  وبذلك، 
 ،كبٍري من البقاع العربية الرشارة التونسية التي سُتشعل النار، تدرجييًا، يف قسمٍ 
كانت السلطة السياسية القائمة يف اجلزائر ماضية يف يقينياهتا الشمولية التي بدت وكأّن 
ال يشء ميكنه أن يزعزعها جّديًا. مهام يكن، فإّن املعطى السيايس اجلزائري، املدرج يف 
السياق العريب، هو مثرة تاريٍخ خاصٍّ جدًا سوف يطبعه بطابعه، متامًا كام هو احلال 
بالنسبة للشمولية اجلزائرية املحلية التي تّتسم بعّدة خصوصيات وتعود أساسًا إىل هناية 
الثامنينات من القرن العرشين. ففي الواقع، يف أعقاب أحداث أكتوبر ١٩٨٩، التي 
وال  الدميقراطية،  املطالب  من  كبرية  محلة  ورافقتها  كربى  معّقدة  أزمة  عليها  طغت 
سيام نتائجها يف احلقل السيايس، وخاّصة دستور فرباير ١٩٨٩ اجلديد، اّتسمت احلياة 

السياسية يف البالد، وبعد عرشات السنني، بالتعددية احلزبية وبصحافة حّرة نسبيًا. 
وبينام أظهرت ردود الفعل األوىل –، الرسمية خاّصة – عىل األحداث التي جرت 
واملنحى  األمور  مسار  حقيقة  تقدير  عىل  قادرة  غري  السلطة  وكأّن  تونس  اجلارة  يف 
الذي ميكن أن تسلكه، اندلعت اضطرابات يف اجلزائر. بدأت يف الثالث من يناير ٢٠١١ 
وراحت تأخذ طابعًا وطنيًا، عفويًا وعنيفًا، وامتدت إىل الكثري من املدن الكبرية يف 
– الذين  الشباب  هبا  قام  التي  االضطرابات  وهذه  اجلزائر.  العاصمة  فيها  مبا  البالد، 
يعانون غالبًا من نسٍب مرتفعة من البطالة احلقيقية والبطالة املقّنعة، والذين أطلقوا العنان 
لرغبتهم يف إسامع صوهتم ويف التعبري عن شعورهم باحلرمان – استمرت ضخمًة ملدة 
أسبوع وتسّببت مبقتل مخسة أشخاص وإصابة املئات بجروح. مل يكن قط من املمكن 
حتديد األسباب احلقيقية هلذه االضطرابات بشكٍل دقيق عىل الرغم من تشكيل جلنة 
حتقيق برملانية يف ابريل ٢٠١١ بادرت إليها جبهة التحرير الوطني وقّدمت تقريرها يف 

نوفمرب ٢٠١١.
بشكٍل عام، إذا ما استندنا إىل ترصحيات الكثري من املتظاهرين واملواطنني بل وحتى 
أعضاء جلنة التحقيق الربملانية، فإّن العوامل التي سامهت يف اندالع هذه االحتجاجات هي 
مبجملها مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بارتفاع أسعار خمتلف السلع الرضورية. أشار تقرير 
جلنة التحقيق الربملانية إىل العديد من مكامن اخللل يف سوق املواد االستهالكية الرئيسية، 
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وغري  املبارشة  لآلثار  التقرير  عرض  كام  الرضورية،  املواد  بدعم  املرتبطة  تلك  فيها  مبا 
املبارشة لعمل السوق السوداء وحاالت التالعب بالسوق. وحسب مصادر عديدة، فإّن 
الفاعلني االجتامعيني املسيطرين عىل السوق السوداء احلارضة عىل نحو متزايد يف النشاط 
احلقيقي لالقتصاد الوطني قد سامهوا، مع غريهم، مبارشة يف اندالع هذه االضطرابات، 
بغية احلؤول دون اختاذ إجراء حكومي هادٍف إىل تبني الدفع باحلواالت بالنسبة للعقود 
التي تتجاوز مبالغها عتبة (٥٠٠٠٠٠ دينار). من جهة أخرى، تراجعت احلكومة، يف 
الوقائع، عن هذا اإلجراء الذي مل يعد اليوم مطبقًا يف اقتصاٍد يّتسم بتزايد حجم ما هو 
غري رسمي فيه، مبا يف ذلك الدوائر املافيوية، باعرتاف رئيس الوزراء نفسه – واألمني 
العام للتجمع الوطني الدميقراطي – أمحد أوحييى الذي ّرصح مؤّخرًا: إّن املال املافيوي 
بدأ حيكم يف اجلزائر. (التشديد من عندي). (املؤمتر الصحفي املنعقد يف ٢ يونيو ٢٠١٢ 

يف أعقاب أعامل املجلس الوطني للتجمع الوطني الدميقراطي).
وبالتايل، إذا كانت االضطرابات التي اندلعت يف بداية يناير ٢٠١١، والتي مل تبلغ يف أي 
حلظة حّدة اضطرابات أكتوبر ١٩٨٨، مل تستطع زعزعة السياسة الوطنية اإلشكالية، إال 
أّنها كانت ذات أمهية جوهرية لفهم تبعات هذه التطورات السياسية التي ستحدث طيلة 
السنة. يف الواقع، لن يكون مضموهنا هو ما سيمنحها كّل معناها وجيعل منها منعطفًا 
يف سلوك الكثري من الفاعلني يف احلقل السيايس، وإّنام اللحظة التي حدثت فيها هي التي 
ستجعل منها مرحلة هاّمة سوف يتجاوز تأثريها من حيث النتائج السياسية املستوى الذي 
ستكون عليه يف سياٍق طبيعي (أي من دون التطورات املتعاقبة اجلارية يف العامل العريب). 
يف الواقع، اندلعت هذه االضطرابات يف حني كانت السلطة يف تونس املجاورة ترتاجع، 

تدرجييًا ولكن بوضوح، أمام حركة احتجاٍج شعبية أظهرت حزمًا وروحًا معنوية عالية.
وهذه الرسالة األساسية – التي تنبئ بإمكانية حدوث تغيري سيايس – هي التي، يف 
هناية املطاف، سيتم تّلقيها، وبقراءات خمتلفة طبعًا، من قبل السلطة السياسية وجزٍء من 

املعارضة واملجتمع املدين.
يف الواقع، سيعترب جزء من املعارضة واملجتمع املدين بأّن املثال التونيس – ومن ّمث 
املرصي الذي تاله مبارشة – يربهنان متامًا بأن ليس بوسع أّي سلطة سياسية أن تصمد 
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طويًال يف وجه حركة احتجاٍج شعبية منظمة. ويف الواقع، رسعان ما ترّسخت فكرة 
تأثري الدومينو عىل املستوى العريب وقادت جزءًا كبريًا من املعارضة الدميقراطية إىل 
الرغبة يف اختاذ موقف القادر عىل متثيل القطب الذي قد تتجّمع حوله القوى املتعطشة 
إىل تغيٍري دميقراطي. وسيكون الفاعل السيايس الرئييس يف هذه املسرية التجّمع من أجل 
جتمعات  تنظيم  إىل  سيبادر  والذي  سعدي  سعيد  بقيادة   (RCD) والدميقراطية الثقافة 
السلطة  ضّد  لالحتجاج  أيار –  من  األول  – ساحة  كبرية  جزائرية  ساحة  يف  شعبية 
السياسية القائمة. وسُترَفع من بني مطالب سياسية أخرى شعارات مثل: ارحيل أيتها 
السلطة وارحل يا بوتفليقة املستوحاة مبارشًة من النموذج التونيس. منذ البداية، 
مل تستقطب هذه املظاهرات إال القليل من الناس ووجدت نفسها يف مواجهة جهاز 
رشطة هائل يقمعها، واقترصت عىل احتالل بعض الساحات دون تأثٍري حقيقي عىل 
حياة السكان اجلزائريني الذين مل ينضموا إليها. علًام أّن حالة الطوارئ املعلنة منذ فرباير 
١٩٩٢ كانت ما تزال سارية آنذاك – يناير ٢٠١١ – وأّن التظاهرات يف العاصمة كانت 
حمظورة. وبغية مواصلة الضغط عىل السلطة السياسية وحشد املزيد من القوى السياسية 
أجل  من  الوطنية  التنسيقية  جديدة:  هيكلية  التظاهرات  منظمو  أّسس  واالجتامعية، 
وخمتلف  مستقلة  ونقابات  املعارضة  من  أحزابًا  تضّم   (CNCD)  والدميقراطية التغيري 
ممثيل املجتمع املدين. مل حتّسن هذه اهليكلية اجلديدة كثريًا فرص التحشيد. وبعد بضعة 
أسابيع من احلضور يف الساحة نفسها ومن دون انضامم شعبي ملحوظ، انتهت هذه 
التظاهرات إىل فقدان معناها وتنظيمها، منبئًة بنهاية حلقة االحتجاج التي نّظمتها. وإذا 
كانت هذه التظاهرات قد حّققت انتصارًا ما فهو نجاحها يف رفع حالة الطوارئ الذي 

حتّقق يف ٢٤ فرباير ٢٠١١؛ بيد أّن التظاهرات ظّلت حمظورة يف اجلزائر العاصمة. 
فضًال عن هذا البعد السيايس لالحتجاج، جيدر بنا ذكر بعٍد اجتامعي، ناجم عن 
منطق االحتجاج نفسه وظروف الربيع العريب لتقدمي مطالب غالبًا ما كانت فئوية. 
وسوف يعّبر العديد من الفئات املهنية، وغالبًا بوساطة اهليئات النقابية أو شبه النقابية 
يف  فئوية  مطالب  عن   ،(UGTA) اجلزائريني  للعامل  العام  االحتاد  إطار  خارج  العاملة 
معظمها، ومرتكزة حول زيادة الرواتب. وباالرتباط بكّل قطاعات النشاط، حاولت 
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هذه املوجة التي انطلقت عىل نحٍو حمسوس يف مارس ٢٠١١ االستفادة من الظرف 
االستثنائي املتوّفر هلا والذي سيتيح هلا النجاح لصالح املبادرين إليها ولصالح خمتلف 
يعتقد  إذ  واألجور.  الرواتب  عىل  جوهري  حتسني  بإدخال  املعنية  املجتمعية  الفئات 
الفاعلون املعنيون، يف الواقع، أّن السلطة السياسية ضعيفة ومهتّمة فقط بتجّنب وصول 
الربيع العريب إىل اجلزائر، وبالتايل فهم ميارسون الضغط عليها بغية احلصول بأرسع 
ما ميكن عىل ما يرضيهم. وهكذا، تبعًا لبعض التقديرات، ارتفعت كلفة اإلجراءات 
االستثنائية املتخذة من قبل السلطات احلكومية تلبية ملختلف املطالب التي ّمت التعبري 

عنها إىل ما يقارب ٥٠ مليار دوالر للنصف األّول من عام ٢٠١١. 

١. ٢ إسرتاتيجية الرّد املستخدمة من قبل السلطة السياسية:
يف احلقيقة، قامت السلطة بالقراءة نفسها التي قامت هبا مكونات املعارضة واملجتمع 
استخلصت  حتًام  ولكنها  ومرص،  تونس  يف  األحداث  خالل  عارضتها،  التي  املدين 
منها خالصات مغايرة متامًا. وقد انصّبت إسرتاتيجيتها كّلها عىل العمل للحؤول دون 
انتقال مثل تلك األحداث إىل اجلزائر إذ كانت تساورها خماوف كبرية من أن تشهد 
البالد النمط ذاته من االحتجاجات. وانطالقًا من هكذا خماوف انطلقت تدرجييًا عملية 
سياسية ستبلغ أّوجها مع خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف ١٥ ابريل ٢٠١١ – 
وهو األّول منذ املسار اجلديد لألحداث يف العامل العريب – والذي سيرتّكز عىل إشكالية 

اإلصالحات التي جيب املبارشة هبا يف البالد. 
يف هذا اخلطاب املوّجه إىل األّمة، واملمهور بالطابع الرسمي واالحتفايل الرضوري، 
أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل التطورات اجلا  رية يف بلدان املنطقة هبذه العبارات: 
بعض  ويف  الدولية  الساحة  يف  حتدث  التي  التغريات  احلال  بطبيعة  تتابع  اجلزائر  إن 
البلدان العربية خاصة. وأمام هذا الوضع تؤكد اجلزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة 
ووحدهتا ورفضها لكل تدخل أجنبي واحرتامها لقرار كل شعب من حمض سيادته 
الطبيعي  فمن  تعددي،  جمتمع  يف  نعيش  دمنا  وما  الوطني،  الصعيد  عىل  أما  الوطنية. 
وجود تيارات منشغلة مبا جيري حوهلا من رياح التغيري. ومن البدهيي أن تتجه ميولنا 
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أكثر نحو مواقف القوى السياسية املتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل 
يف شؤون الغري وال ترىض يف املقابل بتدخل الغري يف شؤوهنا. (التشديد من عندي). 
مضمون الرسالة واضٌح وهيدف إىل التذكري قبل كّل يشء بالتزام السياسة اجلزائرية تلك 
القاعدة الذهبية يف االحرتام الصارم للسيادة الوطنية لآلخرين كام للجزائر نفسها بطبيعة 
احلال. وبذريعة مبدأ السيادة الوطنية التقليدي، يتّم تقدمي الدعم السيايس للسلطات 
الشمولية التي يتّم االحتجاج عليها يف خمتلف البلدان العربية؛ وهو الدعم الذي سوف 
يتجّلى باستمرار يف خمتلف املحافل الدولية، خاصة يف اجلامعة العربية. عىل أّي حال، 
يبقى أّن الرئيس ذكر بوضوح رياح التغيري التي هتّب عىل املنطقة والتي ستكون اجلزائر 

معنية هبا.
يف ما خيّص جوهر خطابه، شّدد عبد العزيز بوتفليقة عىل رضورة تعميق العملية 
خالل  من  البالد –  يف  متوفرة  الدميقراطية  أّن  يعترب  – وهبذا  اجلزائر  يف  الدميقراطية 
إصالحات جديدة ترمي إىل تعزيزها. من هذا املنظور، أعلن بشكٍل أسايس عن ثالث 
حزمات من اإلصالحات ترّكزت مبجملها حول تعديل نصوص يف الدستور، الذي 
ل حديثًا، يف عام ٢٠٠٨، ليفسح له يف املجال لرتشيح نفسه لوالية ثالثة  كان قد ُعدِّ
يقضيها اآلن؛ أما تلك احلزمات فتتعلق بعمل األحزاب السياسية واجلمعيات وبالقانون 
االنتخايب وبعمل اإلعالم. ومبوجب ذلك، جيب أن ُيراَجع الدستور تبعًا لعمٍل أّويل تقوم 
به جلنة استشارية مفتوحة لألحزاب السياسية وللمجتمع املدين، وكذلك خلرباء خمتصني 
يف هذا املجال. كام قّدم تصّورًا لتحسني متثيل املرأة يف خمتلف املجالس املنَتَخبة. وأخريًا، 
كان ينبغي أن تتّم اإلصالحات املقرتحة قبل االنتخابات الترشيعية يف مايو ٢٠١٢ وفق 
ما ّمت تثبيت موعد استحقاقها: ال يفصلنا سوى عام واحد عن موعد االستحقاقات 
االنتخابية الوطنية املقبلة. وهي فرتة زمنية كافية للقيام مبراجعة األسس القانونية ملامرسة 
الدميقراطية والتعبري عن اإلرادة الشعبية وحتسينها وتعزيزها مبا يستجيب آلمالكم يف 

.متثيل نوعي أوىف ضمن املجالس املنتخبة
وطنية  هيئة  تشكيل  مت   ،٢٠١١ مايو   ١٥ يف  أي  اخلطاب،  هذا  من  شهٍر  بعد 
استشارية حول اإلصالحات السياسية مكّونة من ثالثة أشخاص: عبد القادر بن 
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صالح، رئيس جملس األّمة، والذي ترأس اللجنة، باإلضافة إىل حممد توايت (جنرال 
متقاعد) وحممد عيل بوغازي، ومها مستشاران يف رئاسة اجلمهورية. بارشت هذه 
اللجنة يف ٢١ مايو ٢٠١١ أعامهلا التي ستنتهي يف ٢١ يونيو ٢٠١١ وسرتتكز عىل تنظيم 
مجيع  حول  املدين  واملجتمع  السياسية  احلياة  يف  الفاعلني  مجيع  مع  والتوافق  التشاور 
 .٢٠١١ ابريل   ١٥ يف  ألقاه  الذي  خطابه  يف  اجلمهورية  رئيس  طرحها  التي  املواضيع 
جرى كّل يشء وكأّن هذه اهليئة تلعب دور اللجنة التي أعلن عنها الرئيس يف خطابه 
والتي ينبغي أن تكون مفتوحة لكّل األحزاب السياسية وللمجتمع املدين، وكذلك 
خلرباء يف جمال القانون الدستوري، بغية وضع تصّور حول التعديالت املقرتحة عىل 
يف  ُطِرَحت  التي  األخرى  املجاالت  يف  صالحياهتا  توسيع  جرى  وبالتايل  الدستور. 
واجلمعيات  باألحزاب  املتعلقة  القانون  نصوص  من  عدٍد  بتعديل  واملرتبطة  اخلطاب 
واالنتخابات واإلعالم، بينام ّمت يف الوقت نفسه اقتضاب تركيبتها وخاّصة يف بداية 
مسؤويل  من  الشخصيات  من  العديد  شهر،  خالل  ستلتقي،  وبالتايل  تشكيلها. 
وأساتذة  املدين  املجتمع  وممثيل  الوطنية  احلركة  من  وشخصيات  السياسية  األحزاب 
جامعيني، الخ. كانت الغالبية العظمى من الشخصيات التي ُدعيت للتعبري عن وجهة 
بضعف  وإّما  القائمة،  السياسية  السلطة  من  بقرهبا  إّما  معروفة  اللجنة  أمام  نظرها 
متثيلها لرشائح املجتمع. رفض التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية (RCD) وجبهة 
القوى االشرتاكية (FFS) – ومها حزبان حيسبان نفسيهام عىل (التيار الدميقراطي) – 
املشاركة يف املشاورات اجلارية من قبل اللجنة. كذلك فعل العديد من الشخصيات 
من  والعديد  السابقني  الدولة  رؤساء  غرار  عىل  اللجنة،  أعامل  وقاطعت  ُدعيت  التي 
اجلمهورية  رئيس  إىل  اللجنة  سّلمت  أعامهلا،  ختام  يف  السابقني.  احلكومة  رؤساء 

تقريرها الذي مل ُينرش واعُترب حصيلة أعامل، التشاور.
من وجهة نظر كّل الفاعلني، من حمللني ومراقبني للحياة السياسية، شّكلت أعامل 
هذه اللجنة، عىل كّل الصعد، دليًال ملموسًا عىل األزمة السياسية التي تعيشها البالد 
دميقراطية  وتوافق  تشاور  عملية  وتنظيم  توجيه  عن  السلطة  بعجز  مبارشة  واملرتبطة 
حقيقية. ولذلك، بدت عملية التشاور منحرفة منذ انطالقها بدليل أّن تركيبة اللجنة 
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املكّلفة باملشاورات تدّل بوضوح عىل رغبة السلطة يف االحتفاظ بسيطرة صارمة عىل 
جمموع العملية التي بارشت هبا. يف الواقع، ال يتمّتع أعضاء اللجنة الثالثة – عبد القادر 
واملهني  الشخيص  سجلهم  بحسب  بوغازي –  عيل  وحممد  توايت  وحممد  صالح  بن 
واملهام التي ميارسوهنا يف اللحظة التي مت تعيينهم فيها، بأّي نوٍع من االستقاللية – ال 
الفكرية وال السياسية – التي قد تضمن انفتاحًا سياسيًا حقيقيًا. ميكن اعتبارهم جزءًا 
البالد،  إدارة  يف  انخراطًا  واألكثر  السلطة  متارس  التي  السياسية  النخبة  أوساط  من 
األشكال.  من  شكٍل  بأّي  السلطة  مصالح  من  النيل  عىل  أبدًا  قادرين  غري  وبالتايل 
كانت تركيبة اللجنة الفتة للنظر، خاّصة وأهنا اختلفت متامًا عام أعلن عنه اخلطاب 
الرئايس، وذلك يف نقطتني رئيسيتني: املجال الذي ينبغي أن يشمله تعديل الدستور 
أّوًال؛ والرتكيبة التي كانت تتطّلب انفتاحًا عىل األحزاب السياسية و  املجتمع املدين 
واخلرباء. أّكد اخلطاب الرئايس ما ييل: لقد سبق يل وأن أعربت مرارا عن رغبتي يف 
إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتني يف عدة مناسبات. 
سيتم ذلك من خالل إنشاء جلنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة 
وخرباء يف القانون الدستوري، وستعرض عّيل اقرتاحات أتوالها بالنظر مبا يتالءم 
عن  القرتاعكم  عرضها  أو  الربملان  موافقة  عىل  عرضها  قبل  جمتمعنا  مقومات  مع 
عام  ميض  وبعد  اليوم  الصعيد،  هذا  عىل  عندي).  من  (التشديد   .االستفتاء طريق 
٢٠١١، مل يتم تشكيل أي هيئة مكّلفة باملراجعة  عىل اخلطاب الرئايس يف ١٥ ابريل 

الدستورية. 
حول  االستشارية  الوطنية  اهليئة  سّلمت  أعامهلا،  من  شهٍر  وبعد  حال،  كّل  عىل 
اإلصالحات السياسية تقريرها إىل رئيس اجلمهورية. وعىل أساس نتائجه، من حيث 
املبدأ، أعّدت احلكومة عددًا من نصوص القوانني التي ُعِرَضت عىل املجلس الشعبي 
الوطني املنتهية واليته، وكذلك عىل جملس األّمة (جملس النواب) اللذين أقّرا مشاريع 
لالنتخابات  اإلعداد  سيتّم  وبالتايل  عليها.  وتعديالت  مناقشات  بعد  تلك  القوانني 
الترشيعية يف مايو ٢٠١٢ عىل أساس هذه النصوص القانونية اجلديدة وتطبيقاهتا ولكن 

من دون تعديل الدستور. 
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يف سياق هذا االستحقاق االنتخايب املقبل واهلاّم، سوف يصدر رئيس اجلمهورية، 
يف ١٤ يناير ٢٠١٢، النصوص الرئيسية اخلاّصة واملؤّلفة من مخسة قوانني أساسية تتناول 
النظام االنتخايب وحاالت التعارض مع الوالية الربملانية وتوسيع متثيل املرأة يف 
حول  قانونني  سيصدر  كام  السياسية؛  واألحزاب   اإلعالمو  املنتخبة املجالس 
اجلمعيات والوالية. وسوف تّتجه تلك النصوص – باستثناء قانون اجلمعيات – 
مضامينها،  حيث  من  أّما  البالد.  يف  الدميقراطية  ممارسة  رشوط  حتسني  باجتاه  شكليًا 
فهي تستدعي املالحظات الرئيسية التالية: فيام خيّص توسيع متثيل املرأة يف املجالس 
نسب  حسب  النساء  ترشيحات  بتقدمي  السياسية  األحزاب  ُيلزم  نّص  هو   ،املنتخبة
خمتلفة، ولكنها معّبرة، يف مجيع االنتخابات (الوطنية واملحلية) تبعًا لعدد املقاعد املحددة 
للدوائر االنتخابية املعنية. أما قانون اإلعالم فيفرتض به أن حيّدد الرشوط التي تسمح 
بانفتاح حقل اإلعالم املرئي واملسموع، الذي ال يزال حكرًا عىل القطاع العام، أمام 
 األحزاب السياسية القطاع اخلاّص – أسوة بالصحافة املكتوبة –. أّما بالنسبة لنّص
فهو يعيد بشكٍل خاّص حتديد رشوط تأسيس أحزاب سياسية جديدة. وبالتايل، عىل 
أساس هذا النص القانوين اجلديد سوف يتم، يف بداية عام ٢٠١٢، اإلعداد لالنتخابات 

الترشيعية املزمع إجراؤها يف شهر مايو.   

باالنتخابات  المرتبطة  السياسي  الوضع  ٢. تطورات 
التشريعية في مايو ٢٠١٢

استعراض  أّوًال  بنا  جيدر  الترشيعية،  االنتخابات  نتائج  عرض  قبل  ٢. ١ السياق: 
سياقها الذي ميكن أن نبدى حوله مثانية مالحظات أّولية.

من  كبري  عدد  تأسيس  ّمت  باألحزاب،  اخلاّصة  اجلديدة  الترشيعية  لألحكام  ١. تبعًا 
األحزاب. فقد ّمت الرتخيص لثالثني حزبًا جديدًا قبل االستحقاق االنتخايب الواقع يف 
شهر مايو وأصبحت هذه االحزاب اجلديدة قادرة عىل املشاركة فيه. سيبلغ عددها 
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يف النهاية ٤٤ حزبًا و١٨ قائمة مستقلة مشرتكة يف االنتخابات الترشيعية. كانت هذه 
األحزاب اجلديدة مبعظمها ال متتلك قاعدة شعبية أو انتخابية وازنة، وانتظمت غالبًا 
حول برامج غامضة ذات خطاب وطني توافقي ومنطق زبائني حمّلي. كام أّنها كّرست 
عىل األرض، بطريقة أو بأخرى، بروز النخب اجلديدة املرتبطة بالتوّسع الشديد الذي   
يشهده االقتصاد غري الرسمي. من جهة أخرى، وألخذ التغّيرات السكانية باحلسبان، 

كان عدد املقاعد قد ُرِفع من ٣٨٩ إىل ٤٦٢ مقعدًا. 
(الشائخة)  الوطني  التحرير  جبهة  كانت  اجلدد،  املنافسني  هؤالء  ظهور  ٢. مع 
تعيش واحدة من أشّد األزمات يف تارخيها، متّثلت بحركة احتجاج داخلية قوية عىل 
املبادرين  قبل  من   تقوميية حركة  ُسّميت  بلخادم،  العزيز  عبد  العام  أمينها  سلطة 
إليها، وبدت وكأّنها تفتقر ألّي أساٍس أيديولوجي حقيقي، وترمي إىل التحّكم بلجان 
احلزب وطاقاته الرمزية املرتبطة بنضاالته التارخيية. من جهة أخرى، ّمت كّل يشء وكأّن 
االستحقاق السيايس احلقيقي الوحيد الذي يتوّقف كّل يشء عىل إطالقه هو االنتخابات 
الرئاسية يف عام ٢٠١٤. ورغم حالة االرتباك الشاملة، سوف لن مينع هذا األمر جبهة 

التحرير من تسمية مرشحيها إىل االنتخابات الترشيعية املقبلة. 
٣. بينام كانت جبهة التحرير الوطني (FLN) غارقة يف أزمتها، انفرط عقد التحالف 
 (RND) الرئايس الثالثي الذي تشارك فيه اجلبهة إىل جانب التجمع الوطني الدميقراطي
وحركة جمتمع السمل (MSP) والذي كان يفرتض به أن يتقّدم موحدًا إىل االنتخابات 
 – للتحالف  اإلسالمي  املكّون   –  (MSP) السمل  جمتمع  حركة  قّررت  إذ  الترشيعية. 
مغادرة هذا التحالف املوجود منذ عام ٢٠٠٤ والذي كان قد قّرر دعم موقف رئيس 
اجلمهورية. يف الواقع قّررت حركة جمتمع السمل (MSP) مغادرة التحالف الثالثي لتنضّم 
إىل آخر: حتالف اجلزائر اخلرضاء الذي غالبًا ما يدعى التحالف األخرض ويضّم إىل 
جانب حركة جمتمع السمل حزبني إسالميني آخرين مها اإلصالح والنهضة. هذا 
وقد شاركت أحزاب أخرى ميكن أن توصف باإلسالمية – أربعة أحزاب عىل األقّل – 
تأّسس  الذي  التحالف،  هذا  وكان  له.  اإلعداد  يتم  كان  الذي  االنتخايب  السباق  يف 
يف بداية شهر مارس، هيدف بوضوح إىل التحضري لالنتخابات الترشيعية القادمة يف 
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شهر مايو بربنامٍج مشرتٍك وقوائم مشرتكة. وكان كّل يشء يدعو لالعتقاد بأّن هذا 
األخرى  العربية  البلدان  يف  اجلارية  التطورات  عىل  إسرتاتيجيته  يبني  اجلديد  التحالف 
ويريد االستفادة من تأثري الدومينو الذي سبق ذكره ويتمّسك، كاختبار رئييس، 
اإلسالمية؛  األحزاب  تتمّتع هبا –  تبدو وكأهنا  تتمّتع هبا – أو  التي  القوية  باحلركية 
وهي تطورات يعتقد التحالف بأّنها قابلة ألن تتكّرر يف اجلزائر. ال شّك أّن بروز هذا 
األكثر  املبارشة  النتائج  أحد  هو  يتبّناها  التي  باإلسرتاتيجية  اجلديد  السيايس  التحالف 
جتّليًا يف اجلزائر للتحوالت اجلارية يف العامل العريب. من جهة أخرى، مل تكّف أحزاب 
التحالف األخرض، يف ترصحياٍت عديدة، عن رفع الصوت عاليًا بأّنها سوف لن تسمح 
بأن ُيَرسق انتصارها وبأّنها جاهزة، عند الرضورة، حلشد كّل أنصارها يف الشارع. 
٤. من حيث مشاركة األحزاب يف االقرتاع املقبل، جديٌر بالذكر أّن جبهة القوى 
االشرتاكية (FFS)، يف حتّوٍل الفت، وبعد قرار التجّمع من أجل الثقافة والدميقراطية 
بعدم املشاركة يف االستحقاق االنتخايب يف شهر مايو، وبعد أن كانت قد قاطعت لزمٍن 
طويل أّي شكٍل من أشكال االقرتاع، غّيرت إسرتاتيجيتها جذريًا. إذ إّنها وبعد نقاٍش 
واسٍع وحادٍّ يف صفوفها، ويف توّجٍه جديد، عىل ما يبدو، من قبل زعيمها التارخيي 
حسني آيت أمحد، قّررت، بعكس كل التوّقعات، املشاركة يف االنتخابات الترشيعية. 
هذا القرار، الذي ستكون له عواقب عىل احلزب بعد االقرتاع، ملفٌت لالنتباه خاّصة 
وأّن للتجّمع واجلبهة قاعدة انتخابية واحدة، سواًء من حيث التغطية اجلغرافية، حيث 
التمركز الشديد يف املناطق الناطقة باألمازيغية يف وسط شامل البالد – منطقة القبائل – 
إىل  املنتمني  املتعلمني  من  املواطنني  غالبية  حيث  السياسية،  احلساسية  حيث  من  أو 

الطبقات االجتامعية املتوسطة واملتشبثني تقليديًا باألفكار الدميقراطية.
أثناء  األوىل  للمّرة  املرأة  مبشاركة  املتعلقة  اجلديدة  النصوص  ُتطّبق  ٥. سوف 
االنتخابات الترشيعية يف شهر مايو. وهكذا سرتّشح األحزاب، املرغمة عىل أخذ ذلك 
ديناميكية  يف  االجتامعية،  والفئات  املناطق  كّل  من  قادمة  جديدة  وجوهًا  باحلسبان، 
جديدة متامًا ولكنها يف احلقيقة ليست سوى انعكاٍس للتحّوالت االجتامعية العميقة 
اجلارية. فالنساء، ومنذ سنوات عديدة، ميّثلن أغلبية يف وسط األجيال الشاّبة والطلبة، 
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وكذلك بنسٍب متزايدة يف أوساط املوظفني يف الكثري من القطاعات، كقطاع الرتبية 
تستمّد  وسوف  والقضاء.  والصحة  العلمي –  والبحث  العايل  التعليم  ذلك  يف  مبا   –
األحزاب ترشيحاهتا النسوية من هذه القطاعات التي تضّم الكثري من احلواضن للتقّيد 

بأحكام القانون اجلديد.  
٦. عشية االقرتاع، بعد محلة انتخابية باهتة نسبيًا، بدا واضحًا أن أحد أهم رهانات 
االقرتاع املعَلن سيكون رهان مشاركة الناخبني. يف الواقع، مل تنجح احلملة االنتخابية 
يف حشد الكثري من املواطنني، وجرى كّل يشء وكأّن اهتامماهتم احلقيقية أكثر ارتباطًا 
بتحسني ظروف حياهتم أو برغبتهم يف التعبري الرصيح عن عدم رضاهم حيال نظامٍ 
الذين،  بالشباب  خاّصة  ترتبط  الثانية  احلالة  وكانت  فيه.  أنفسهم  جيدون  ال  سيايس 
وبسبب هتميشهم االقتصادي الواضح من خالل النسب املرتفعة للبطالة التي يعانون 
منها، قّلام يشاركون يف األنشطة السياسية الشكلية التي يعتربوهنا عبثية وغري جمدية.  

انخفضت  وإن  اإلرهاب،  كان  سياسية،  طبيعة  ذات  تطورات  حدثت  ٧. بينام 
حّدته عىل نحٍو ملحوظ، ال يزال نشيطًا يف الكثري من األقاليم يف شامل البالد، السيام 
يف املناطق الريفية وخاّصة يف منطقة القبائل. ومع أّن األعامل اإلرهابية ُترَتَكب غالبًا 
من قبل خمتلف املجموعات التي ال تتبنى دائًام عملياهتا، فإّنها تنّفذ عمومًا حتت غطاء 
القاعدة يف املغرب اإلسالمي (AQMI) التي حّلت، منذ عام ٢٠٠٧، حمّل اجلامعة 
الشبكة  هذه  نشاط  جتّدد  الصدد،  هبذا  القدمية.   (GSPC) واجلهاد  للدعوة  السلفية 
من  والصحراء،  الساحل  منطقتي  يف  اجلارية  بالتطورات  مرتبطًا  البالد،  جنوب  يف 
خالل هجوم ٣ مارس ٢٠١٢ عىل خمفر للدرك يف مدينة متنراست (أقىص اجلنوب). 
ويف النهاية، ّمت تبني هذا اهلجوم من قبل فاعٍل جديد يف احلراك اإلرهايب دعا نفسه 
حركة التوحيد واجلهاد يف أفريقيا الغربية (MUJOD)، التي تنشط كحركة تعمل 
إرهابية  عملية  شّنت  نفسها  احلركة  هذه  أن  كام  أفريقيا.  غرب  يف  القاعدة  حلساب 
 ٢٠١٢ أبريل   ٥ يف  اختطفت  حينام  اجلزائري،  الوطني  الرتاب  خارج  ولكن  كبرية، 
اجلزائري يف غاو – مدينة تقع يف شامل مايل – جزائريني: القنصل  دبلوماسيني  سبعة 

وسّتة من معاونيه.
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٨. أخريًا، من املناسب أن نذكر اخلطاب الذي ألقاه رئيس اجلمهورية يف سطيف 
يف ٨ مايو ٢٠١٢ أي قبل يومني فقط من إجراء االقرتاع والذي مل يرتّدد خالله – وقد 
خرج عن النص الرسمي كام ُنِشر فيام بعد وأراد أن يشّدد عىل أمهية االنتخابات املقبلة – 
يف مقارنة االستحقاق االنتخايب املقبل باستحقاق نوفمرب ١٩٥٤؛ وهو أمٌر يعّد مبالغة 
النّص،  عن  أخرى  مّرة  وبخروجه  نفسها،  وبالطريقة  حمّلها.  غري  ويف  بل  واضحة، 
ر عىل أّنه رسالة واضحة من الرئيس  ّرصح: أنتم مجيعًا تعرفون حزيب؛ األمر الذي ُفسِّ
اجلبهة،  مرّشحي  تدعم  لكي  الدولة  مؤسسات  باجتاه   الوطني التحرير  جلبهة  الرشيف 
النص  خارج  من  ودائًام  ّرصح،  كام  الدميقراطي.  الوطني  التجّمع  مرشحي  وبالتبعية 
املكتوب، مستخدمًا مقولة شعبية جزائرية بليغة جدًا، بأّن جيله قد أّدى دوره، وقد ّمت 
جتاوزه. وهذا ما قاد الكثري من املحللني والفاعلني السياسيني إىل االستنتاج بأّن الرشعية 
اجلزائر، مل تعد  السياسية يف  الوحيد للسلطة  املصدر  لزمٍن طويل  الثورية، التي ظّلت 
سارية بعد اآلن، وأّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عالوة عىل ذلك، ال يفّكر يف والية 

رئاسية جديدة – التي ستكون الرابعة – خالل االنتخابات الرئاسية يف عام ٢٠١٤.

٢. ٢ النتائج: إّن نتائج االنتخابات الترشيعية التي جرت يف ١٠ مايو ٢٠١٢ تستدعي 
أساسًا املالحظات اخلمس التالية:

١. ارتفاع نسبة االمتناع عن التصويت، البالغة رسميًا ٥٦,٨٦٪، والتي ال بّد أهنا 
متّثل ظاهرة سياسية واجتامعية مهّمة ُتظهر ضعف انخراط السكان يف العملية االنتخابية 
بطريقة  إعالميًا،  آنذاك،  ُأديرت  االنتخابية  احلمالت  أّن  من  الرغم  عىل  هذا  اجلارية. 
وسمتها السلطات باملبالغة الزائدة، وبالتعويل املفرط عىل املشاركة الكثيفة يف االقرتاع. 
واحلال أّن احلزبني اللذين يشكالن قلب التحالف الرئايس املنتهية واليته – جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي – ميتلكان قاعدة انتخابية تضم عىل التوايل ١٣٢٤٣٦٣ 
و٥٢٤٠٥٧ صوتًا من أصل جسمٍ انتخايب إمجايل يضم ٢١٦٤٥٨٤١ ناخبًا منهم ٩٣٣  ٩٠٢٦ 
مصّوتًا و٧٦٣٤٩٧٩ صوتًا أديل هبا. يف الواقع، إّن هذين احلزبني – جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الدميقراطي – ورغم حصوهلام عىل نسبة ٥٩,٧٤٪ من املقاعد، مل حيصدا 
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يف احلقيقة سوى٨,٥٣٪ من أصوات الناخبني املسّجلني و١٩,٧٩٪ من املقرتعني و٢٤,٢١٪ 
من األصوات التي أديل هبا. وهذا يظهر مدى حمدودية قاعدهتام االجتامعية الفعلية مقارنة 
من  التي  النتائج،  هذه  مثل  إّن  باجتاهه.  يتحّركان  أّنهام  يفرتض  الذي  املجتمع  بعموم 
املستبعد التالعب هبا من قبل احلكومة نظرًا للعالقة القوية واملبارشة التي تربطها بالفاعلني 
الرئيسيني فيها – جبهة التحرير والتجمع الوطني –، وكذلك النتائج التي حصلت عليها 
أحزاب احلركة اإلسالمية – حصل التحالف الرئييس لألحزاب اإلسالمية، حتالف اجلزائر 
اخلرضاء، الذي يضّم حركة جمتمع السمل (MSP) التي كانت تشارك يف التحالف الرئايس 
املنتهية واليته، عىل ٤٧٥٠٤٩ صوتاً – نقول إن مثل هذه النتائج ُيظهر بوضوح ضعف 
اهتامم الغالبية العظمى من اجلسم االنتخايب باالنتخابات الرسمية. ويف االجتاه ذاته، جدير 
بالذكر ارتفاع عدد البطاقات البيضاء أو الفارغة والبالغة قرابة ١,٧ مليون، أي ١٨٪ من 

األصوات التي أديل هبا. 
أحكام  وبفضل  اللذين،  الوطني،  والتجمع  التحرير  جبهة  احلزبني،  ٢. انتصار 
٢٠٨ و٦٨ مقعدًا عىل التوايل،  االقرتاع املقّرر إضافة إىل عوامل أخرى، حصال عىل 
وذلك بعد األخذ باحلسبان الطعون املسّجلة لدى املجلس الدستوري وإعالن النتائج 
 ٢٧٦ أي  املقاعد،  من   ٪٦٠ قرابة  مع  وحدمها،  هلام  يسمح  االنتصار  هذا  النهاية – 
اإلمجايل  العدد  إّن  إذ  مقعدًا؛   ٢٣٢ وهي  الرضورية  املطلقة  األغلبية  بتجاوز  مقعدًا، 
املجلس  يف  املمّثلة  الرئيسية  األحزاب  أما  مقعدًا.   ٤٦٢ هو  اجلديد  املجلس  ملقاعد 
اجلديد فهي التالية: جبهة التحرير الوطني (٢٠٨) مقاعد، التجمع الوطني الدميقراطي 
العامل  حزب  االشرتاكية (٢٧)،  القوى  جبهة  اخلرضاء (٤٩)،  اجلزائر  حتالف   ،(٦٨)
الشعبية  احلركة   ،(٨) والتنمية  العدالة  جبهة   ،(٩) اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة   ،(٢٤)
اجلزائرية (٧). وأخريًا حصلت ٢٧ قائمة لألحزاب عىل مقعٍد واحٍد عىل األقّل لكّل 
الرئيسية  األحزاب  وخارج  الواقع،  يف  مقعدًا.   ١٨ املستقلة  القوائم  وحصدت  قائمة 
املذكورة، تشّكل بقية املجلس نوعًا من كشكول يعكس العديد من االعتبارات 
املحلية. جدير بالقول، شكليًا عىل األقل، أّن بروز األغلبية اجلديدة املكّونة من جبهة 
من  املتكّونة  القدمية  األغلبية  حمّل  احللول  عىل  والقادرة  الوطني،  والتجمع  التحرير 
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التحالف الرئايس الثالثي – مع حركة جمتمع السمل اإلسالمية – املنتهية واليته يشّكل 
انعطافًا حاسًام سيطبع املعطى السيايس اجلزائري بخصوصيته. 

٣. أظهرت هزمية ثالثة أحزاب إسالمية منضوية يف حتالف اجلزائر اخلرضاء، والتي 
تعّرضت، بحصوهلا عىل ٤٩ صوتًا، لفشٍل ذريٍع – أظهرت خّفة وزهنا السيايس. ُتقارن 
نتيجة األحزاب الثالثة – ٤٩ مقعدًا، أي قرابة ١١٪ – مع ٦١ نائبًا حلركة جمتمع السمل 
هذه  ُتقاَرن  وبالطبع  املقاعد.  إمجايل  من   ٪١٦ قرابة  أي  السابق،  املجلس  يف  وحدها 
التطورات  عىل  راهنت  والتي  االنتخابات  قبل  املعروضة  اإلسرتاتيجية  بكّل  النتيجة 
اخلرضاء  اجلزائر  حتالف  أّن  إثبات  إىل  وسعت  العربية  البلدان  بعض  يف  آنذاك  اجلارية 
قادٌر عىل فرض نفسه كأغلبية يف املجلس اجلديد وبالتايل عىل تسّلم مقاليد احلكومة. 
باإلضافة إىل األحزاب اإلسالمية الثالثة املكّونة لتحالف اجلزائر اخلرضاء، ّمت انتخاب ما 
يقارب ١٢ نائبًا من ذوي امليول اإلسالمية ومن بينهم خاّصة ٨ نواب ينتمون إىل جبهة 
العدالة والتنمية بقيادة عبد اهللا جاب اهللا، أحد أبرز رموز احلركة اإلسالمية يف اجلزائر. 
عىل كّل حال، تشري االنتخابات الترشيعية بكّل تأكيد إىل انعطاٍف هام بحيث جرى 

كّل يشء وكأّن القوى اإلسالمية داخل املجتمع يتآكل. 
مستفيدات  مقعدًا،   ١٤٦ عىل  بحصوهلّن  اجلديد  املجلس  داخل  النساء  ٤. بروز 
من أحكام قانوٍن ُأقّر يف نوفمرب ٢٠١١ – أحد القوانني األساسية املدرجة يف الربنامج 
املعَلن لإلصالحات – حول أحكام متثيلهّن يف خمتلف االنتخابات، الوطنية واملحلية. 
أي   ،٣٥٩ أصل  من  مقعدًا   ٣٠ – واليته  املنتهية  املجلس  يف  متثيلهن  مع  وباملقارنة 
٨,٣٥٪ – فإن انتصارهّن هذا ميّثل قفزة كبرية. فهذا التمثيل بـ ١٤٦ مقعدًا من أصل 
٤٦٢ يبلغ ٣١,٦٠٪ وجيعل من اجلزائر أحد البلدان األكثر تقّدمًا يف جمال التمثيل الربملاين 
النسائي. يف جمال الرتشيح، كان عددهّن ٧٧٠٠ مرّشحة من أصل جمموع املرشحني 

البالغ ٢٤٩١٦ منخرطًا يف السباق االنتخايب. 
٥. بالطبع ُتطَرح مسألة أساسية حول مصداقية هذه االنتخابات ونتائجها ألن يف 
هذه املصداقية معيارًا أساسيًا يف تعيني مدى تأثريها احلقيقي عىل املجتمع اجلزائري. كان 
قد ّمت تشكيل هيئتني ملراقبة العمليات االنتخابية: األوىل، يغلب عليها الطابع السيايس 
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ومستقلة نسبيًا، اللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الترشيعية مكّونة من ممثيل 
والثانية،  املستقلني؛  املرشحني  عن  وممثٍل  االنتخابات  يف  مشاركًا  سياسيًا  حزبًا   ٤٤
أكثر قربًا من احلكومة وهي اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الترشيعية، مكّونة من 
٣١٦ قاضيًا من املحكمة العليا ومن جملس الدولة والسلطات القضائية األخرى وممّثلة 
عىل مستوى مجيع الدوائر االنتخابية. بّينت األوىل، يف تقريرها النهائي، أّن انتهاكات 
وجتاوزات قد شابت، من وجهة نظرها، العملية االنتخابية، واعتربت أّن االنتخابات 
كانت فاقدة للرشعية. فقد نعتتها بأّنها مفتقرة للمصداقية وغري شفافة. وقد ُأرِسل 
تقريرها، الذي ُنِشر يف ٢ يونيو ٢٠١٢، مفّصًال العديد من حاالت التزوير وموّقعًا من 
٣٥ عضوًا من أعضائها – أربعة منهم بعد تسجيل حتّفظاهتم والطعن فيهم من قبل 
جبهة التحرير والتجمع الوطني – إىل رئيس اجلمهورية. عالوة عىل ذلك، انتقد الكثري 
من فاعيل احلياة السياسية – خاّصة التجّمع من أجل الثقافة والدميقراطية الذي كان قد 
قّرر عدم املشاركة يف العملية االنتخابية – ومن املجتمع املدين، بقسوة ظروف سري 
االقرتاع. عىل أّي حال، جرت االنتخابات بحضور ما يقارب ٥٠٠ مراقب دويل من 
بينهم ١٥٠ مراقبًا من االحتاد األورويب و٢٠٠ من االحتاد اإلفريقي و١٠٠ من اجلامعة 
العربية و٢٠ من منظمة التعاون اإلسالمي و١٠ من األمم املتحدة. سّلمت بعثة املراقبة 
التابعة لالحتاد األورويب تقريرها إىل السلطات اجلزائرية. وحسب ما ُذكر يف الصحافة 
اجلزائرية، وعىل الرغم من احتوائه عىل انتقادات شديدة لظروف سري االقرتاع، وخاصة 
يف ما يتعّلق بعدم متّكنها من الوصول إىل البطاقات االنتخابية، فإّن هذا التقرير مل يطعن 
اإلسالمية  األحزاب  من  خاّصة  الترصحيات،  بعض  رغم  أخريًا،  االقرتاع.  نتائج  يف 
– أعضاء التحالف األخرض – مل حيدث اعرتاٌض شعبٌي كبري هيدف إىل رفض نتائج 
اعرتض  ذلك  ومع  الوطني.  املستوى  عىل  وال  املحيل  املستوى  عىل  ال  االنتخابات، 
بعض األحزاب داخل التجّمع الشعبي الوطني نفسه، خاّصة اإلسالمية منها، والتي 
شاركت يف االقرتاع وحصلت عىل مقاعٍد، عىل نتائج االنتخابات التي اعتربهتا غري 
رشعية. بعُض تلك األحزاب، ومنها ١٤ حزبًا ميتلك ٦ منها ٢٨ مقعدًا، قّرر مقاطعة 
الرمزي  اعرتاضها  أّن  إال   .الدميقراطية حلامية  سياسية  جبهة  وتشكيل  املجلس  أعامل 
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واملحصور يف األوساط السياسية مل يكن له تأثري ملحوظ عىل املجتمع الذي مل يبِد أّي 
رّد فعٍل ُيذَكر. ويف هناية املطاف، فرَضت نتائج االنتخابات الترشيعية نفسها كمعطى 
نسبة  ضعف  بوضوح  أظهر  الذي  املجتمع  من  كبرية  المباالة  وسط  جديد  سيايس 

مشاركته يف العملية االنتخابية. 

٢. ٣ الوضع السيايس الراهن
يف حّني انقضت أربعة أشهر عىل إجراء االنتخابات الترشيعية، يّتسم الوضع السيايس يف 
البالد، من جهة، بغموٍض سطحي مثٍري لالنتباه، ومن جهة أخرى، عىل نحٍو أعمق، 

ببنية تتشّكل يف احلقل السيايس جيدر بنا ذكر حماورها الرئيسية.

٢. ٣. ١ تتجّلى العوامل التي تسري باجتاه غموٍض سطحي يف ما ييل:
١. أوًال عىل الصعيد املؤسيس، ّمت كّل يشء وكأّن النتائج السياسية لالنتخابات 
رصف  فقد  كبٍري.  تأثٍري  أو  معنى  ذات  تكن  مل   ٢٠١٢ مايو   ١٠ يف  السابقة  الترشيعية 
املجلس الشعبي الوطني القائم قرابة أربعة أشهر لكي يتمّكن من إجراء تغيٍري حكومي 
ليس له مضمون سيايس كبري. بالتأكيد، من الناحية الشكلية، ليس هناك يف الدستور 
أي التزام مبارش لرئيس اجلمهورية بتغيري احلكومة مبارشة غداة االنتخابات الترشيعية. 
ومع ذلك، فإّن روح الدستور – عىل األقّل بالنسبة لألحكام املتضمنة يف مواده من ٨٠ 
وحتى ٨٤ – وكذلك املفهوم السليم للحياة السياسية، السيام يف ما يتعّلق باالحرتام 
الصارم لصوت املواطنني، ال بّد أن يؤّديا إىل تغيري احلكومة غداة االنتخابات الترشيعية 
مبا يأخذ يف االعتبار التوازنات السياسية اجلديدة الناشئة داخل املجلس املنَتَخب. يف 
الواقع، هذا موقٌف غريب، خاّصة وأّن رئيس اجلمهورية نفسه، وبطريقة مبالغة، جعل 
من هذا االستحقاق االنتخايب مرحلة حاسمة يتوّالها شخصيًا. عالوة عىل ذلك، فإّن 
ٌن حدًا السيام وأّن حاالت الظهور العلني لرئيس اجلمهورية، منذ  االرتباك املؤسيس بيِّ
شهر مايو، كانت وظّلت نادرة؛ وما فتئ، يف واقع احلال، يغذي التكّهنات املتعلقة 
بتدهور حالته الصحية وبالتايل قدرته عىل قيادة البالد فعليًا. أّما احلكومة اجلديدة املعلنة 



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٣٨٦

الترشيعية،  االنتخابات  نتائج  باحلسبان  تركيبتها  تأخذ  مل  والتي   ٢٠١٢ سبتمرب   ٤ يف 
للمّرة  شاركت،  التي  السياسية  لألحزاب  ممثلني  أربعة  أمام  مفتوحة  شكليًا  فكانت 
 ١٩٩٥ منذ  نشاطه  يزاول  حزٍب  إىل  أحدهم  ينتمي  احلكومية.  التشكيلة  يف  األوىل، 
(حزب  حديثًا  مرّخصني  حزبني  إىل  آخران  وينتمي  اجلمهوري)؛  الوطني  (التحالف 
احلرية والعدالة واحلركة الشعبية اجلزائرية)؛ وينتمي الرابع – وكان عضوًا يف احلكومة 
املنتهية واليتها – إىل حزٍب قيد التأسيس (جتّمع أمل اجلزائر). ولكن هذا االنفتاح يبدو 
وكأّنه حمدوٌد للغاية نظرًا لكون األشخاص األربعة، من خالل سريهتم، مقّربني جدًا 
من السلطة السياسية؛ إذ سبق الثنني منهم ممارسة مسؤوليات حكومية. عىل أّي حال، 
ال يشّكل تغيري احلكومة، يف ظّل القيود احلقيقية لنظام احلكم القائم يف البالد، حدثًا 
سياسيًا حاسًام ويبدو وكأّنه تعديٌل طفيف يطال جهازًا جرى حتجيمه منذ زمٍن بعيد 

 .مطواعة وحتويله إىل جهاٍز تقني إداري ُيستخَدم غالبًا كمجرد أداة
٢. ثانيًا، عىل صعيد حياة األحزاب السياسية التي يعاين معظمها من أزمات داخلية 
خطرية. فإذا ما أخذنا حالة األحزاب السياسية الرئيسية املمّثلة يف املجلس اجلديد، باستثناء 
الوطني  التحرير  فجبهة  خطرية.  داخلية  بأزمة  متّر  مبعظمها  أّنها  سنجد  العامل،  حزب 
والتجمع الوطني الدميقراطي وحتالف اجلزائر اخلرضاء وجبهة القوى االشرتاكية تعاين كّلها 
من حاالت متّزق ُتطرح أخباره يوميًا أمام الرأي العام. وميكن تصنيف هذه االحزاب 
يف فئتني وفقًا ألمناط االعرتاضات املسجلة: فاالعرتاضات تنصّب بالدرجة األوىل عىل 
حالة  يف  األخريين.  احلزبني  يف  اإلسرتاتيجية  وعىل  األّولني  احلزبني  يف  الزعيم  شخصية 
احلزبني األّولني – جبهة التحرير والتجمع الوطني – القريبني بوضوح من السلطة السياسية 
القائمة، ال حيمل هذا النزاع الداخيل فيهام أّي مضمون أيديولوجي ذي مغزى وإمنا يرتبط 
رصاعات  يف  املنهمكني  أوحييى –  وأمحد  بلخادم  العزيز  زعيميهام – عبد  مع  باخلالف 
متمحورة حول االستحقاق الرئايس املقبل يف عام ٢٠١٤، رشيطة أن يتمكنا من التغّلب 

عىل خمتلف املصاعب املتعلقة بالنزاع الذي يستهدفهام داخل عائلتهام السياسية الواحدة. 
االشرتاكية – يرتّكز  القوى  وجبهة  األخرض  اآلخرين – التحالف  احلزبني  حالة  يف 
النزاع الداخيل خصوصًا عىل اإلسرتاتيجية، وعىل نحٍو أخّص حول خّط احلزب إزاء 
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السلطة. ففي جبهة القوى، يرتّكز النزاع عىل مسألة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية 
األخرية والتي ّمتت بعد أن التزمت اجلبهة لزمٍن طويل مبنطق مقاطعة العمليات االنتخابية 
بدعوى عدم نزاهتها مسبقًا – املقاطعة باتت حتّدد هوية احلزب –. منذ ذلك احلني، 
بدا قرار احلزب باملشاركة يف اقرتاع مايو ٢٠١٢ للمعرتضني وكأّنه تراجٌع غري مقبول 
عن اخلط التقليدي، بل وميكن فهمه عىل أّنه تساهٌل مع السلطة السياسية القائمة التي 
تعّزز واجهتها الدميقراطية. بالنسبة للتحالف األخرض، يرتّكز النزاع الداخيل أيضًا عىل 
اإلسرتاتيجية نفسها ولكّنه من حيث املضمون خيتلف نوعًا ما، لكونه يتعّلق بالنسبة 
للمنخرطني فيه بتحديد خطٍّ لدعم السلطة القائمة. النزاع الرئييس هو نزاٌع داخيل يف 
حركة جمتمع السمل، العضو السابق يف التحالف الرئايس والتي انخرطت عشية انتخابات 
التطورات  اجلزائر  يف  تتكّرر  أن  بإمكانية  معتقدًة  األخرض،  التحالف  يف   ٢٠١٢ مايو 
جمتمع  حركة  تعيش  اإلسالمية.  احلركات  لصالح  األخرى  العربية  البلدان  يف  اجلارية 
السمل، الوفية ملنطقها اجلديد والعازمة عىل البقاء يف املعارضة، أزمة داخلية خطرية ُيثريها 
أنصار احلفاظ عىل اخلّط السيايس القدمي الداعم للسلطة القائمة والذي كان قد عمل 
يف إطار التحالف الرئايس. وقد سّعر هذا اخلّط االحتجاجي بشكٍل خاّص وزيٌر سابق 
لألشغال العمومية – لتسعة أعوام يف حكومة االئتالف املنتهية واليتها والذي ّمت تعيينه 
يف املنصب ذاته يف احلكومة اجلديدة – وهو عمر غول الذي قّرر أن يغادر حركة جمتمع 
س حزبًا سياسيًا جديدًا سامه جتّمع أمل اجلزائر (TAJ). تكمن قّوة هذا  السمل ويؤسِّ
التحالف  قائمة  قيادة  يف  نجح  الذي  ملؤسسه  الشخصية  الكاريزما  يف  اجلديد  احلزب 
األخرض يف اجلزائر العاصمة للفوز بـثالثة عرش مقعدًا – ١٢ نائبًا باإلضافة إليه – أي 
أكثر من مجيع القوائم املنافسة األخرى، من أصل ٣٧ مقعدًا يف دائرة انتخابية حتمل 
الطريق  يف  اآلن   (TAJ) اجلديد  احلزب  مرشوع  يسري  العاصمة.  وهي  كبرية  رمزية 
الصحيح وهيدف، حسب ترصحيات مؤسسيه، ووفق منطق التجّمع الواسع عىل حّد 
تعبريهم، إىل جتميع القوى املنبثقة عن التيارات السياسية الرئيسية الثالثة العاملة يف 
البالد: الوطني واإلسالمي والدميقراطي. منذ ذلك الوقت، جيري كّل يشء وكأّن 
هناك إعادة تأسيس للتحالف الرئايس القدمي والذي سيضّم، يف حّلته اجلديدة، جبهة 
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التحرير الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي وجتّمع أمل اجلزائر. وهذا التحالف يضّم 
أساسًا األغلبية العظمى من اإلسالميني الداعني إىل املشاركة يف إدارة شؤون البالد يف 

إطار حتالٍف وطني واسع. 
٣. أخريًا، يف ما خيّص اّتساع التعددية السياسية إذ إّن عدد األحزاب يف ازدياٍد مستمّر. 
يف الواقع جيدر بنا أوًال أن نذكر أّن ٤٤ حزبًا – ّمت الرتخيص لـ ٢١ منها حديثاً – كان قد 
شارك يف اقرتاع ١٠ مايو ٢٠١٢ وأن ٢٧ منها أصبح ُممّثًال يف املجلس الشعبي الوطني. 
األخرى  السياسية  األحزاب  من  للكثري  الرتخيص  ّمت  التاريخ،  ذلك  منذ  أّنه،  واحلال 
وأصدر وزير الداخلية واملجالس املحلية بيانات تعلن عن تراخيص بتفعيل أحزاب جديدة 
أو ّممن ُسِمح هلا بتنظيم مؤمتراهتا التأسيسية. ولذلك ُيعَتقد اآلن بأّن ما يقارب مائة حزب، 
من الناحية الشكلية عىل األقّل، ستتمّكن من املشاركة يف االنتخابات املحلية املقبلة املقّررة 
يف ٢٩ نوفمرب ٢٠١٢. هذا التزايد يف عدد األحزاب، دون أن يكون هلا وجوٌد فعيل، من 
شأنه إثراء احلياة السياسية، أخذ، عىل نحٍو مفارق، يفقدها قيمتها يف أعني املواطنني الذين 
حيّيرهم هذا التضّخم املفرط والفوضوي يف املشهد السيايس، السيام وأّن قسًام كبريًا من 
هذا املشهد اجلديد يبدو مالئًام ملنهجني بعيدين عن أّي رغبة حقيقية يف تعزيز نوعية احلياة 
الدميقراطية يف البالد: ُيراهن األّول، وهو ناشئ عن السلطة القائمة ويعمل وفق املبدأ 
الدائم فّرق تسد، عىل تفتيت خمتلف قوى املعارضة. وهو ليس بوسعه، فعليًا، سوى 
دعم القوى السياسية املهيمنة التي تسانده. ويّتصل الثاين – املرتبط بتنامي شبكات ناشطة 
يف االقتصاد غري الرسمي، مبا فيه بعض جوانبه املافيوية، يف سياق تنامي الفساد – برغبة 
هؤالء الفاعلني يف أن يكونوا حارضين من اآلن فصاعدًا يف احلقل السيايس بصيٍغ خمتلفة 

للدفاع رصاحًة عن مصاحلهم.

٢. ٣. ٢ تتجّلى العوامل التي تسري باجتاه تشكيل بنية سياسية جديدة يف ما ييل:
الوطني.  والتجمع  التحرير  جبهة  من  مكّون  مهيمن  قطٍب  تكريس  يف  ١. أوًال، 
واحلال أهنا واجهة ثنائية ظاهرية، ألهنا يف آخر املطاف، تابعة ملنطق سيايس وحيد هو 
منطق جبهة التحرير كحزب يزاول السلطة رسميًا منذ ١٩٦٢. هذه االستمرارية الطويلة 
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املستويات،  كّل  عىل  الدولة  جهاز  ومن  للسلطة،  احلقيقية  املراكز  من  بقرهبا  املتسمة 
والتي ال يبدو أن الزمن قد أوهنها بعد، تتعّزز اليوم باالنتخابات الترشيعية. يف سياق 
ريعيًا  نظامًا  االستمرارية  هذه  جتّسد   ،٢٠١٢ عام  يف  اجلزائريني  واالقتصاد  املجتمع 
الذي  خطابه  يف  له  كحارٍس  نفسه  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  قّدم  جداً –  – هّشًا 
ألقاه يف ٨ مايو ٢٠١٢ يف سطيف، وسيفعل كذلك يف استفتائه الشعبي املحتمل عرب 
املتمثلة  النواة  حول  املتشّكل  القطب  يبدو  هذه،  النظر  وجهة  من  االقرتاع.  صناديق 
بجبهة التحرير والتجمع الوطني وكأّنه حمافٌظ من حيث اجلوهر بصفته ضامنًا لنظامٍ 
ريعي تنبني من حوله الرهانات االجتامعية. يطرح هذا القطب املهيمن الذي يبدو وكأّنه 
ال ميتلك برناجمًا قادرًا جّديًا عىل أن يأخذ عىل عاتقه التحديات االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية احلقيقية التي تفرض نفسها عىل املجتمع اجلزائري، يف سياق التحّوالت العاملية 
الكربى – يطرح خطابًا وطنيًا حيظى أساسًا باستمرارية تارخيية طويلة ويقدمه كربنامج. 
وإذ يواصل العمل كقطٍب مهيمن – متسّلط حقيقة – عىل احلياة السياسية، فهو هيدف 
إىل أن جيمع من حوله، من جهة، التشكيالت السياسية اجلديدة والتي مبعظمها قريبة 
جدًا منه موضوعيًا، ومن جهة أخرى، األحزاب السياسية اإلسالمية القادرة، يف سياق 

املجتمع اجلزائري، وحدها عىل جماهبة مواقفه املهيمنة. 
٢. وتتجّلى ثانيًا يف التطّورات التي متّيز احلركة اإلسالمية التي باتت منذ ما يقارب 
عرشين عامًا عنرصًا هامًا يف احلياة السياسية وتسعى للتكّيف مع التغّيرات اجلارية يف 
إطاٍر  يف  العاملة  السياسية  باألحزاب  يتعّلق  فيام  هذه،  النظر  وجهة  من  والعامل.  البالد 
املهيمن  القطب  مع  املتعاون  وهو  األّول،  جوهريان.  موقفان  حيرض  وعلني،  رشعي 
القريب من السلطة – اجلبهة والتجمع – يدعو إىل جتديد جتربة التحالف الرئايس الثالثي 
املنتهية واليته؛ وذلك بجعل نفسه، عىل نحٍو ما، قّوة إسالمية داعمة. هذا اخليار الذي 
كان خيار حركة جمتمع السمل والذي يبدو أّنه قد أصبح، من أوجه كثرية، خيار جتّمع 
أمل اجلزائر قيد التأسيس، يندرج يف إسرتاتيجية التسلل الرامية إىل إكساب احلركة 
اإلسالمية خربة ال غنى عنها يف إدارة الشؤون العاّمة عىل املستوى الوطني. قد يالقي 
هذا اخليار الدعم من الناخبني الذين ال يزالون ينتظرون بعض الفوائد املتعلقة بإعادة 
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توزيع الريع. كذلك فإن الدعم اإلسالمي املمنوح للقطب املحافظ األسايس املتمّثل 
باجلبهة والتجّمع رضوري لتأمني انضامم كتلة انتخابية كبرية ال بّد أن تكون طموحاهتا 
من حيث القيم الدينية واألخالقية موّجهة نحو تعبٍري مقبوٍل للحفاظ عىل التوازنات 

السياسية األساسية التي تستند عليها السلطة املركزية.      
هذا  عن  بوضوح  بنفسه  ينأى  فهو  والتجّمع،  للجبهة  املواجه  الثاين،  املوقف  أّما 
القطب؛ وذلك بتبني خطاب وبرنامج إسالميني، وبطرح نفسه كقوة سياسية قادرة 
عىل تأمني إدارة البلد أو عىل األقّل قيادة حتالف قادٍر عىل فعل ذلك. يف هذه احلالة 
املجازية، البّد أن جتتمع يف النهاية تيارات متمسكة بقراءة أكثر رصامة لرسالة اإلسالم 
السيايس كحامل ملرشوٍع بديل. وإذ تعارض أّي تعاوٍن مع السلطة القائمة لكونه قد 
حتمل  أن  التيارات  هلذه  ميكن  التساهل،  أو  التواطؤ  من  نوعًا  يشّكل  أّنه  عىل  ُيفّسر 
احلالة  هذه  والثقافية.  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املعارضة  يف  جديدة  رسائل 
الثانية، من املواجهة املحَتَملة، تطرح مبارشة مسألة تدّخٍل حمتمٍل يف احلقل السيايس 
للقوى املرتبطة، من جهة، باإلرث الرمزي (للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ) املنحّلة ومن 
جهة أخرى، بالتيار (السلفي) عىل غرار ما حدث يف مرص عىل سبيل املثال. يف اللحظة 
الراهنة، هاتان القوتان ليستا نشيطتني جدًا عىل الصعيد السيايس مبا مها عليه اآلن، 
ويبدو أّنهام تفّضالن أشكاًال من العمل عىل صعيد املجتمع والتغيري االجتامعي طويلة 
األمد. غري أّنهام حارضتان ونشيطتان يف املجتمع وتستطيعان، خاّصة يف سياق األزمات 
املتوّقعة باستمرار، أن حتظيا بأمهية من حيث القدرة الكامنة عىل التعبئة أكثر بكثري مما 

متتلكاهنا اآلن. 
الدميقراطية و/ القيم  إىل  بوضوح  تستند  ألحزاب  متواصل  هتميٍش  ٣. أخريًا، يف 

من  الواقع،  يف  عملها.  برنامج  يف  أساسيًا  حمورًا  منها  لتجعل  السياسية  الليربالية  أو 
انتخابية هاّمة ونيل عدٍد كبٍري من  القادرة عىل تعبئة كتلة   ،الكبرية األحزاب  بني 
املقاعد يف انتخاباٍت ذات طابٍع وطني، ّمثة حزبان فقط يعمالن يف داخل البالد كام 
االشرتاكية  القوى  جبهة  بوضوح:  القيم  هلذه  حاملني  اعتبارمها  وميكن  خارجها،  يف 
ذلك  شاءا  احلزبني،  هذين  قاعدة  أّن  واحلال  والدميقراطية.  الثقافة  أجل  من  والتجّمع 



٣٩١ تطورات الوضع السیاسي في الجزائر في سیاق التغّیرات الجاریة في العالم العربي

أم أبيا، وإن كان ال يزال هلام حضوٌر وطني، ظّلت تارخييًا يف جزٍء كبٍري منها مرتبطة 
بواحدٍة من املناطق الناطقة باألمازيغية يف البالد: منطقة القبائل. ال شّك أن احلزبني 
حيصدان نتائج – كبرية أحياناً – يف مناطق أخرى، ولكن هذا ال مينع من أن تكون 
الكتلة األساسية لناخبيهام وبيئة نشاطهام مرتّكزة أكثر ما يكون يف وسٍط حمّدد، ناطٍق 
ّمت  الذين  فالنواب  ذاهتا.  القبائل  منطقة  وحول  األمازيغية  باللغة  جزئياً –  أو  – كليًا 
 ٢٧ عددهم  والبالغ   ٢٠١٢ مايو  انتخابات  يف  االشرتاكية  القوى  جبهة  من  انتخاهبم 
نائبًا، كانوا مجيعًا – باستثناء نائبني: واحد عن قسطنطنية وواحد عن اجلالية اجلزائرية 
يف تونس – منتخبني من الواليات التالية: تيزي أوزو وبجاية وبرج بوعريرج والبويرة 
وبومرداس واجلزائر العاصمة؛ وهي – باستثناء العاصمة – واليات ذات بيئة جغرافية 
أحزاب  هناك   ،الكبريين احلزبني  هذين  باستثناء  قبائلية – أمازيغية.  وثقافية  ولغوية 
أخرى تطرح نفسها عىل الساحة السياسية كحاملة للقيم الدميقراطية ولكن أحدًا منها 

مل حيصل عىل نتائج معتربة خالل االنتخابات.
يف هناية املطاف، ال بّد من إعادة اإلعتبار إىل هذه التيارات الدميقراطية، خاّصة 
وأّن هناك يف املجتمع حركات متنوعة من شأهنا أن تشّكل هلا حواضن هاّمة وقادرة 
عىل تزويدها باألنصار والكوادر، سواًء أكانت حركات ُتعنى مبشاكل الشباب والنساء 
والعاطلني عن العمل، أو نقابات حرة تتزايد وتنشط يف الكثري من القطاعات احليوية، 
تكون  ما  غالبًا  احلركات  هذه  أّن  حني  ويف  اإلنسان.  حقوق  عن  الدفاع  منظامت  أو 
نشيطة جدًا يف خمتلف جماالهتا اخلاّصة وتضم بالتايل العديد من املناضلني برسم األحزاب 
السياسية الدميقراطية، جيري كّل يشء، بالنسبة للمواطنني املعنيني واملنخرطني بقّوة يف 
جماالهتم اخلاّصة، وكأّن القفزة النوعية املطلوبة من املنظامت غري احلكومية و / أو من 
احلركة االجتامعية نحو احلزب السيايس ال ميكنها أن حتدث أو أّنها ال حتدث إال بصعوبة 
بالغة. هذه وضعّية غريبة بعض اليشء، ألن السلطات الوطنية أو املحلية ال تكّف عن 
انتهاك احلريات العامة، وهي بذلك – ومن حيث ال تقصد – تعّبىء بانتظام الناشطني 
من  معروفة!  وطنية  شخصيات  منهم  كثري  أصبح  والذين  املدين،  املجتمع  يف  ضدها 
وجهة النظر هذه، جديٌر بالذكر أّن واحدًا من القوانني التي ُيفَتَرض أهنا جتّسد الرغبة 
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الرصحية يف إصالح النظام السيايس – القانون املتعّلق باجلمعيات والذي تبّناه املجلس 
من  العظمى  الغالبية  قبل  من  ُأعُتِبر   – ٢٠١٢ يناير  يف  وُأقّر   ٢٠١١ ديسمرب  يف  الوطني 
ناشطي املجتمع املدين أّنه يشّكل مّسًا خطريًا بحريتهم يف العمل، خاّصة بسبب حاالت 
التقييد الشديدة املفروضة عليهم يف ما خيّص عالقاهتم مع املنظامت األجنبية. يف هذا 
الصدد وبطريقة أعّم، جديٌر بالذكر أّن اللجنة الوطنية االستشارية لتنمية ومحاية حقوق 
 ،٢٠١١ لعام  السنوي  تقريرها  يف  قّدمت،  رسمية،  استشارية  هيئة  وهي  اإلنسان، 

صورة قامتة عن الوضع السائد يف البالد بشأن احرتام حقوق اإلنسان. 

٣. بعض المحّددات لتفسير نتائج االنتخابات التشريعية 
في مايو ٢٠١٢ والتطورات السياسية الجارية

يف هذا اإلطار، وعالوة عىل فورية بعض األحداث السياسية، ّمثة ستة حمّددات هي، 
بطريقة أو بأخرى، أساس التحّوالت السياسية املتحققة، وتستحق أن ختضع للفحص 

والنقاش:

٣. ١ املركزية املنظومية للريع
منذ عّدة عقود خلت، وبصورة أوضح منذ عام ٢٠٠٠، أصبح يسيطر عىل املجتمع 
اجلزائري نسق اقتصادي ريعي يزداد وضوحًا ويغدو اآلن منتظًام. يف الواقع، تشّكل 
و٦٥–٧٠٪  املحيل  الناتج  إمجايل  من   ٪٣٥–٤٠ نسبته  ما  باملحروقات  املرتبطة  املوارد 
من واردات ميزانية الدولة و٩٨٪ من الصادرات. من جهة أخرى، ُتظهر نتائج أول 
إحصاء اقتصادي املنشورة حديثًا حقائق اقتصاٍد مفّكٍك كّليًا، إذا ما استثنينا قطاع 
الداخلة  الصغرية  العائلية  املشاريع  من  لسلسلة  واسع  نحٍو  عىل  وخاضٍع  املحروقات، 
الوكالء  غالبية  حتّرك  وتكّرس  واخلدمات –  التجارة  يف   ٪٨٩ – الثالث  القطاع  يف 
االقتصاديني نحو أنشطة القطاع الثالث املهيكلة عىل نحٍو ضعيٍف للغاية، والبعيدة يف كّل 
األحوال، عن إنتاج الثروات. فضًال عن ذلك، وبطريقة منهجية منذ سنوات عديدة، 
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وبحسب كّل التصنيفات الدولية التي تعتمد النتائج اإلحصائية احلقيقية ملختلف البلدان 
حيتّل  تنافيس،  غري  كبلٍد  بوضوح  اجلزائر  تبدو  املعارف،  و / أو  الثروات  إنتاج  بشأن 
إىل  الوصول  مسألة  تصبح  ريعية  إلشكالية  خاضٍع  نسق  هكذا  ويف  األخرية.  املراتب 
املوارد الريعية – التي تديرها السلطة السياسية املركزية، املكّلفة وحدها بأحكام إعادة 
توزيعها مبنطٍق ريعّي ايضاً – تصبح، بطريقة أو بأخرى، رهانًا حاسًام بالنسبة جلميع 
اإلسرتاتيجيات الفردية واجلامعية املوجودة يف املجتمع. يف الواقع، بطريقة أو بأخرى، 
إسرتاتيجيات  االجتامعيني  الفاعلني  مجيع  يعتمد  سوف  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكٍل 
هتدف إىل بلوغ مكاسبهم أوجها وسط التنافس الشامل الذي جيري للوصول إىل املوارد 
املذكورة، بوصفها املصدر الرئيس لإلثراء يف املجتمع. يف هذا السياق، ستكون الفئات 
االجتامعية األكثر استفادة من إعادة توزيع املوارد الريعية – عىل نحو ما حصل يف هاتني 
السنتني األخريتني باألشكال األكثر تنوعًا، ال سيام باستخدام اإلنفاق كتدبري وقائي يف 
مواجهة أخطار عدوى الربيع العريب – ستكون الفئات األكثر استفادة هي تلك التي 
شّكلت عىل الدوام القاعدة االجتامعية الرئيسية لناخبي جبهة التحرير الوطني والتجّمع 
الوطني الدميقراطي. تتأّلف هذه الفئات بشكٍل أسايس من الطبقات األجرية املتوسطة 
والعليا امللتفة حول نشاط جممل املؤسسات احلكومية: اإلدارات املركزية واإلقليمية، 
املؤسسات العاّمة واملحلية. يضاف إىل ذلك بعض مالكي املنشآت اخلاّصة املستفيدين 
قروض  من  مستفيدون  صغار  منتجون  و / أو  احلرفيني  وبعض  العاّمة،  األسواق  من 
حكومية خمّفضة، خاّصة يف قطاع الزراعة، وكذلك األمر بالنسبة للطبقات األجرية 
ا  ملتوسطة   والعليا العاملة يف القطاع اخلاّص. ميكن أن ُينَظر إىل كّل هذه الفئات، وفق 
واالقتصادية  السوسيولوجية  املناهج  بعض  يف  املستخدمة   ،insider/outsiderنظرية
بشأن العمل، كفئات واصلة إىل العمل و / أو الريع يف آٍن واحد، وبالتايل إىل املوارد 
الريعية الرضورية. كام ميكن اعتبارها يف هذه احلالة الفئات االجتامعية املسيطرة، بفضل 
السياسات احلكومية النافذة، عىل عمل أجهزة توزيع اقتصاد البازار وخمتلف أشكال 
االقتصاد غري الرسمي القائمة موضوعيًا. هذه الفئات هي غالبًا قريبة ثقافيًا وإيديولوجيًا 
لألحزاب  الرئيسية  االجتامعية  القاعدة  وستشّكل  اإلسالمية،  احلركة  من  ووظيفيًا 
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االجتامعية  الفئات  خمتلف  من  املكّونة  املجموعة  إّن  املنافسة.  يف  املنخرطة  اإلسالمية 
املذكورة، وهي عمومًا من مواطنني مسّنني ونسبيًا مندجمني اقتصاديًا واجتامعيًا، خاّصة 
عىل  ومتمحورة  والئية  طبيعة  ذات  تكون  ما  غالبًا  التي  االجتامعية  الشبكات  بفضل 
 – الواصلني القنوات الرسمية وغري الرسمية إلعادة توزيع الريع – وبالتايل مجيعهم من
تلك املجموعة شكلت يف الواقع الكتلة األساسية من الناخبني الذين شاركوا يف العملية 

االنتخابية التي جرت يف ١٠ مايو ٢٠١٢.  

٣. ٢ الالمباالة املتنامية لدى الشباب حيال العمليات االنتخابية
الشباب  عليه  يغلب  جمتمٍع  يف   ،واصلني من  املكّونة  األوىل  املجموعة  تلك  مقابل 
– متوسط العمر اآلن هو ٢٨ عاماً – توجد أعداد كبرية من غري الواصلني، مبعظمهم 
من الشباب الذين يشكلون جوهر حاالت االمتناع عن التصويت املسجلة. وهؤالء قّل 
اهتاممهم باألحداث السياسية الرسمية، قبل كّل يشء بسبب هتميشهم من قبل األجهزة 
املهيمنة عىل إعادة توزيع الريع. يظهر ذلك من خالل املستوى املحدود ملسامهتهم يف 
تعميم  وكذلك   (٪٨) والزراعي   (٪٥) الصناعي  املحيل  الناتج  إمجايل  يف   ٢٠١٠ عام 
اللجوء الواسع إىل السلع املستوردة، مبا فيها مواد ال حتتاج ألّي تقنية معقدة. هذا األمر 
األخري يكشف أزمة تراجع التصنيع التي تعاين منها البالد، حيث أّن مجيع القطاعات 
املتنامي  التزايد  عميقة. ومع  أزمة  للعمل هي يف  القادرة عىل خلق فرص  االقتصادية 
لنسبة البطالة والبطالة املقّنعة، كأسوأ نتيجة مبارشة هلذه األزمة اخلطرية، والسيام يف 
صفوف الشباب الذين يعانون من متوسط نسبة بطالة حقيقية يبلغ ٣٥–٤٠٪ وقد يزيد يف 
بعض املناطق اجلغرافية – نقول مع ذلك هناك بعض الشباب األكثر تأهيًال واألفضل 
يعمل  والذي  العائلية –  االسرتاتيجيات  إطار  يف  أو  مبارشة  – سواًء  اجتامعيًا  اندماجًا 
عىل تطوير اسرتاتيجيات اخلالص يف إطار اقتصاٍد قائمٍ عىل تدبري األمور يف طريقه 
النتائج  ُتحبطهم  وإذ  الريعية.  املوارد  إىل  طريقته  عىل  الوصول  بذلك  حماوًال  للتوّسع، 
الرئيسية  األجهزة  عن  مبعدون  بأّنهم  رصيح  شعوٌر  يتمّلكهم  حيققوهنا،  التي  اهلزيلة 
القائمة عىل عملية إعادة توزيع الريع والتي يف كّل األحوال ال تعني هلم شيئًا. وحتى 
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لو التفتت إليهم أحيانًا فإهنا، يف الواقع، ال تستطيع أن ختّفض من مستوى ضعفهم 
وال أن تؤّمن اندماجهم االجتامعي، بل تعّزز وضعيتهم كأناس غري واصلني. حتى 
حينام يعملون يف القطاع الرسمي، غالبًا ما يعيش الكثري منهم يف ظروف عامٍل فقري، 
يف  فّعاًال  يزال  ال  الذي  والعائيل  االجتامعي  التضامن  سوى  حاله  سوء  من  خيّفف  ال 
املجتمع. وإذ حياولون التعبري بطريقتهم عن مشاعرهم يف التمّرد وكذلك عن حرماهنم 
وغيظهم، بأساليب فردية ويف نطاق حمّلي غالبًا، يكونون الفاعلني الرئيسيني يف العديد 
وبذلك  وعرضها،  البالد  طول  يف  املنترشة  املحلية  واالضطرابات  العنف  أعامل  من 
يسامهون يف خلق وضٍع مقلٍق من الفوىض االجتامعية. أمام العمليات السياسية الرسمية، 
كاالنتخابات الترشيعية اجلديدة، يشعرون بأهنم غري معنيني جّديًا هبا ويشّكلون بالتايل 

القاعدة االجتامعية الرئيسية للمقاطعة الواسعة املسّجلة.  

٣. ٣ التطّور اجلديد للحركية اإلسالمية
منعطف  منذ  األقّل  – عىل  اجلزائري  املجتمع  يف  االسالمية  احلركة  استقّرت  وقد  أما 
الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض – هناك حيوية أيديولوجية وثقافية واجتامعية 
معقدة جعلت، تدرجييًا، من الطابع الفكري اإلسالمي أحد املحددات الرئيسية لكّل 
جماالت احلياة يف املجتمع. يف الواقع، وعىل مدى هذه الفرتة التارخيية التي تنوف اآلن 
عىل عقدين من الزمن، كان هناك حركة ألسلمة املجتمع زرعت يف الذهنيات الفردية 
واجلامعية إشكاليات إسالمية خمتلفة – مبا يف ذلك بعض أشكاهلا السلفية – وكأهنا 
اخليارات  كّل  بني  من  املمكنة،  الوحيدة  واجلامعية  الفردية  اخليارات  تشّكل  أن  جيب 
جمموعات  أربعة  تلعبه  الذي  الدور  عىل  الرتكيز  يتّم  سوف  كذلك،  واحلال  األخرى. 
كبرية من العوامل املؤسسية التي ستتالقى مناهجها العملية وخطاباهتا السائدة، خالقة 
بذلك رشوط هيمنٍة ثقافية ذات طبيعة إسالمية داخل املجتمع: النظام الرتبوي، شبكة 
املساجد، وسائل اإلعالم الوطنية العاّمة وقنوات التلفزة الفضائية العربية. إّن الدعم اجلّيل 
الذي تقّدمه السلطة السياسية القائمة – ال سيام جبهة التحرير الوطني – حلركة األسلمة 
اجلارية يف املجتمع، ما دامت تقترص عىل املامرسات الدينية واالجتامعية والثقافية، ساهم 
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يف تصويرها عىل أّنها ضامنة موضوعيًا ملشهٍد سيايس ذي مصداقية إسالمية من حيث 
املضامني الدينية واالجتامعية والثقافية كام تعّبر عنها غالبية املجتمع. هذا املشهد اإلسالمي 
– الوسطي نوعًا ما – جّذاٌب، خاّصة وأّنه، من خالل إتاحته جتّنب االنجرار إىل خماطر 
االنحرافات السياسية التي قد متّثلها األحزاب اإلسالمية نفسها، يبدو جلميع الفاعلني 
كتسوية اجتامعية مقبولة وميكن إدارهتا. يف املقام األّول، ألّنه يضمن االستقرار السيايس 
الرضوري الستمرارية إعادة توزيع الريع، التي ال غنى عنها يف نظر الواصلني الذين، 

بعمرهم ووضعهم، يقّدمون معظم قادة الرأي الناشطني يف املجتمع. 

٣. ٤ احتكار أفق التغيري من قبل احلركة اإلسالمية
بسبب ضعف التأثري االجتامعي لألحزاب السياسية غري اإلسالمية – غري جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي وبعض احلاالت اخلاصة التي متثلها جبهة القوى 
االشرتاكية والتجمع من أجل الثقافة – جتد هذه احلالة مصدرها يف حزمٍة من املناهج 
التارخيية املرتبطة بشكٍل خاّص بتاريخ استعامر البالد وبالتصدعات الثقافية الداخلية التي 
نجمت عن ذلك ومن بينها التناقض بني الناطقني بالفرنسية والناطقني بالعربية؛ ُيضاف 
من  منهجيًا  أقصت  التي  السياسية  واملامرسات  بعد ١٩٦٢  املعتمدة  اخليارات  ذلك  إىل 
احلقلني السيايس والثقايف كّل خياٍر ذي طب  يعة دميقراطية. يف مثل هذه الظروف، يبدو 
اليوم أّي تغيري سيايس جوهري، بحكم الواقع، وكأّنه غري ممكن عمليًا إال لصالح احلركة 
اإلسالمية وحدها. إّن هكذا إقفال إلشكالية التغيري السيايس، املقترص يف الظروف 
احلالية عىل خيار حمدود: السلطة القائمة أو احلركة اإلسالمية، يساهم بالنسبة لكثٍري من 
الناس يف تعزيز األوىل بوصفها الضامن الوحيد لالستقرار يف مواجهة املخاطر والتهديدات 
التي قد حيملها أّي تغيٍري لصالح الثانية. أمام هذه اإلشكالية املزدوجة التي قد تبدو ذات 
نتائج وخيمة ال ميكن السيطرة عليها بسبب التاريخ احلديث للبلد نفسه ولبعض البلدان 
العربية يف آٍن واحد، اختار الكثري من املواطنني، ويف املقام األّول أغلبية الفئات املختلفة من 
الواصلني املستفيدين بطريقة أو بأخرى من السياسة احلالية لتوزيع الدخل، موقفًا حمافظًا 

مفهومًا، وفّضلوا تأييد املشهد السيايس الذي تقّدمه السلطة القائمة. 
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٣. ٥ الذكرى الراسخة ملأساة التسعينات
لقد قادت الطريقة الفوضوية التي سارت هبا جتربة دمقرطة احلياة السياسية بعد أحداث 
أكتوبر ١٩٨٨، واملآزق الشديدة التي نجمت عنها مبارشة جّراء العنف الذي مورس 
االنحرافات اخلطرية التي  مزيٍد من احلذر حيال  املواطنني إىل  التسعينيات، قادت  يف 
عن  خارجة  مبخاطر  حمفوفة  إجرائها  ظروف  تبدو  سياسية  عملية  كّل  عليها  تشتمل 
السيطرة، خاّصة من حيث العنف. يف الواقع، بالنسبة لعموم املجتمع، التزال جتربة 
التسعينيات األليمة تغّذي الذاكرة الفردية واجلامعية بالصور الصادمة التي ال يتمنى أحٌد 
اليوم أن تتكّرر ثانية، السيام وأّن اإلرهاب اإلسالمي اليزال نشيطًا وإن كان قد فقد 
د نشاطاته  شّدته، وأّن الشعور الشائع والثابت يبقى أّن البالد ليست مبنأى متامًا عن جتدُّ
بل وعن حريٍق جديد ترفضه مطلقًا أغلبية املجتمع الذي ال يزال مصدومًا بقوة، مبا فيه 
عنارصه الشبابية. فضًال عن ذلك، توجد يف كّل البالد خمتلف أشكال االضطرابات 
املحلية التي تندلع لدوافع خمتلفة والتي تنتهي بالسيطرة النسبية عليها من قبل السلطات 
واالجتامعي  السيايس  اإلحتجاج  عىل  مفتوحة  األوضاع  ُيبقي  الذي  األمر  احلكومية، 
 العادي اليومي  العنف  انتشار  يساهم  االجتاه،  نفس  يف  البالد.  يف  مدى  بأوسع 
واإلجرام،  واجلنوح  والعدوانية  الطرق  عىل  األمان  وانعدام  الفّظة  األشكال  مبختلف 
يساهم هو األخر يف توجيه قوة العنف الكامنة، خاصة عند الشباب من ضحايا نسب 

البطالة املرتفعة، نحو أهداف أخرى غري سياسية.    

٣. ٦ التأثري السلبي للسياق اإلقليمي اجلديد
 الربيع العريب تبدو التطورات السياسية اجلارية يف البلدان العربية األخرى التي تشهد
التلفزة  قنوات  وبفضل  وسوريا –  ليبيا  وباألخّص  واملغرب،  ومرص  تونس  – خاّصة 
الفضائية العربية التي يتنامى تأثريها يف البالد، تبدو هذه التطورات، عىل نحٍو متزايد، يف 
أعني الرأي العام، عىل أّنها خمّيبة لآلمال. إّن األغلبيات السياسية الصاعدة – أو تبدو أهنا 
قادرة عىل الصعود – يف هذه البلدان التي هييمن عليها غالبًا التيار اإلسالمي خرست من 
رشعيتها ومصداقيتها، كوهنا عجزت عن حّل املشاكل، ال سيام االقتصادية، بطريقة 
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مرضية – عىل األقل ليس كام كانت تّدعي – وتؤكد قدرهتا عىل ذلك. وهكذا، أمام 
املصاعب املوضوعية التي واجهتها عمليات التغيري اجلارية يف بعض البلدان العربية، بدا 
أّن شعورًا بخيبة األمل يسيطر عىل الرأي العام. أخريًا، هناك عامٌل ال ميكن إمهال تأثريه 
عىل سلوك الناخبني اجلزائريني: وهو الذي يتعّلق بـ فرضية املؤامرة بخصوص الربيع 
العريب املنترشة جدًا وسط الرأي العام، كام يف األوساط الفكرية والسياسية، والتي يتّم 
استخدامها عىل نطاٍق واسٍع من قبل السلطة القائمة. يف رّد فعٍل ذي طابٍع وطني، نازٍع 
إىل إظهار خصوصية جزائرية فريدة، ّمت الرتكيز عليها لزمٍن طويل، استطاع الناخبون أن 
يثبتوا ال امتثاليتهم وذلك من خالل النأي بأنفسهم عن التيار اإلسالمي الذي ُينَظر إليه 
و / أو ُيعترب كألعوبة يف يد الغرب الذي ُتعّد اسرتاتيجياته جتاه العاملني العريب واإلسالمي 

معادية ملصالح شعوهبام احلقيقية. 

٤. الرهانات السياسية الرئيسية
من بني الرهانات السياسية الكربى التي متّيز املجتمع اجلزائري، تتطّلب ثالثة منها، نظرًا 

لطابعها املستمر، اهتاممًا خاّصًا. 

٤. ١ رشعية السلطة السياسية
بوجه عام، يظّل احلقل السيايس الوطني خاضعًا بشكٍل أسايس خلطاٍب يستمّد كّل 
مرشوعيته من استمرارية رسالة جبهة التحرير الوطني التارخيية، رسالة حرب التحرير 
الوطنية. يتجّلى هذا املنطق أكثر ما يتجّلى يف االستغالل الفاحش حتى السم جبهة 
إقامة  منذ  األقّل  عىل  ينبغي،  كان  حني  يف  متامًا،  معناه  من  إفراغه  ّمت  الذي  التحرير 
التعددية يف عام ١٩٨٩، أن ُيحَظر هذا االستغالل برصامة بغية احلفاظ عىل الرتاث الغني 
هلذا االسم الذي ينتمي إىل الذاكرة اجلامعية وال جيوز أن خيضع بعد اآلن إّال للتحليل 
التارخيي النقدي. واحلال أّن كّل اهلياج املثار حول الرشعية التارخيية جلبهة مستمّرة عىل 
قيد احلياة اصطناعيًا، إمنا يرمي إىل إخفاء خمتلف حاالت اخللل الوظيفي والعجز التي 
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التعددية،  عىل  يرتكز  دميقراطي  سيايس  نظام  إقامة  فبعد  الدميقراطية.  الرشعية  تعرتي 
ويستند إىل أحكام دستور ١٩٨٩، يبقى االختبار األسايس ملختلف أمناط االنتخابات 
– الرئاسية والترشيعية والوالياتية والبلدية – هو اختبار رشعيتها الدميقراطية احلقيقية، 
عالوة عىل اإلجراءات الرسمية الشكلية. واحلال أّن كّل االنتخابات التي تعاقبت، منذ 
ذلك التاريخ، ّمت االعرتاض عىل نتائجها، بطريقة أو بأخرى، بسبب غياب الشفافية 
كام  السيايس  املجال  يف  يشء  كّل  حيدث  الواقع،  يف  إجرائها.  ظروف  عن  والوضوح 
لو أّن املنطق الريعي املعمول به مستنٌد تارخيي مستمر، يبدأ من العام ١٩٥٤، ومينح 
حقَّ  املدين –  املجتمع  من  أنفسهم  يعتربون  ممن  عدٌد  فيهم  احلاليني – مبن  السياسيني 
ممارساهتم  لتربير  ويستغّلونه  يستخدمونه  إّنهم  إقطاع.  أو  خاص  كإرث  به  االنتفاع 
إدعاءاهتم  كّل  وُيبطل  املؤّسسّية  األصول  سياق  عن  موضوعيًا  يبتعد  سياٍق  يف  اليومية 
برشعية ما. يف الواقع، حاز الرتاكم الريعي عىل مرشوعية اجتامعية طاملا ظّل حمافظًا عىل 
حيويته، واكتسب بذلك معنى ما عىل األصعدة التارخيية واملجتمعية واألنطولوجية. 
بيد أنه فقد الكثري من قيمته ملا غدا مع الوقت جامدًا متحجرًا، وجمّرد مصدر للدخل 
شبيهة  مبتكرة،  وممارسات  ومرجعيات  لديناميات  حقيقي  إنتاجي  بنشاط  ارتبط  قّلام 
بتلك التي موِرَست خالل السياقات األصلية. عرب منطٍق قائمٍ عىل حتويل االجتاه وعىل 
أن  عىل  احلريصة  القائمة  السلطات  لرشعنة  وسيلة  الريعي  الرتاكم  أصبح  االسرتجاع، 
تدوم ألطول وقٍت ممكن، وذلك باستخدامه، حسب نفس املناهج األداتية األساسية 

– عالوة عىل خمزون املحروقات – بوصفه خمزون الرشعية التارخيية. 

٤. ٢ طبيعة السلطة السياسية
املكّونة  الدولة  كبريوقراطية  أساسًا  حتليلها  ميكن  التي  القائمة –  السلطة  طبيعة  وتطرح 
من مؤسسات وأشخاٍص وآليات اختاذ للقرار وخطاباٍت وممارسات – ُتطَرح بوضوٍح 
متزايد يف اجلدال العاّم بوصفها مسألة مركزية. واحلال أّن بريوقراطية الدولة هذه التي 
تظّل كّل املناهج املحّددة لعملها االسرتاتيجي مرتكزة، يف هناية املطاف، عىل الغرض 
املنهجي للسيطرة عىل املوارد الريعية للبالد – هذه البريوقراطية خاضعة بداهًة ومنذ أمٍد 
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طويل، هليمنة اجلزء العسكري من السلطة. ولذلك ظهرت تساؤالت عديدة، بعد أن 
أخفيت بل وُكِبَتت لزمٍن طويل، حول الدور الذي تلعبه املؤسسة العسكرية يف العديد من 
عمليات اختاذ القرار ذي الطابع السيايس والتي ال تقع ضمن جماالت صالحياهتا، باملعنى 
احلرصي. يف احلقيقة، وعىل الرغم من أّنها مل تعد حتظى بالرشعية املرتبطة مبامرسة املسؤولية 
العملياتية للكفاح املسّلح، إال أّن العالقة ذاهتا التي جتعل كّل ما هو غري عسكري تابعًا 
ملا هو عسكري هي التي ال تزال سارية بعد عام ١٩٦٢ حتت تأثري منطق حرب التحرير 
الوطنية والتوازنات الفعلية التي غلبت عليها من خالل العنف ضمن السلطات الوطنية 
التي تكّفلت هبا املؤسسة العسكرية، كام ظهر بطريقة رمزية بقدر ما هي مأساوية من 
خالل عملية اغتيال عبان رمضان أواخر عام ١٩٥٧ عىل يد رفاقه يف السالح. وهكذا 
ُتظِهر اليوم الشهادات املتقاطعة العديدة والصادرة عن مصادر وطنية موثوقة أّن الدور 
السيايس املهيمن للمؤسسة العسكرية هو حقيقة ملموسة يف عمل املؤسسات. إّن واحدة 
من أبلغ تلك الشهادات هي بالتأكيد شهادة رئيس الوزراء السابق، سيد أمحد غزايل، يف 
مقابلة مع صحيفة لو كوتيديان دوران يف ١٨ أكتوبر ٢٠١٠. وباستعادة التعابري التي 
 بنظامٍ يّتخذ القرار داخل النظام استخدمها رئيس الوزراء السابق، يبدو األمر متعلقًا
ويشتمل يف الواقع عىل أجهزة االستخبارات املرتبطة باملؤسسة العسكرية، التي يسّميها يف 
نّص املقابلة بعبارة اجليش السيايس. ومن الواضح أّن هذا التوّسع يف حقل عمل اجليش 
خارج صالحياته الرسمية جيد رشعيته يف اإلرث الذي يعتربه استمرارًا جليش التحرير 
الوطني وبالتايل يندرج، هو أيضًا، يف منطق الطراز التارخيي السيايس الذي سبق ذكره. 
واحلال أّن حقيقة هذه االزدواجية الفعلية للسلطة السياسية، التي اختربها طويًال نشطاء 
املجتمع اجلزائري أنفسهم كام مجيع نشطاء اخلارج، ُأنِكَرت – بعكس كّل احلقائق – عىل 
الدوام رسميًا وبالتايل شّكلت بسبب حاالت الغموض العديدة التي نجمت عنها مصدرًا 
بنيويًا للتوّترات الشديدة يف العمل السيايس الوطني وجهاز الدولة. حيدث كّل يشء، 
وعىل كّل املستويات، كام لو أّن جهازين كانا يعمالن يف الوقت ذاته بالتوازي: أحدمها، 
ميتلك  ولكنه  رسميًا  خمّول  غري  واآلخر  ظاهريًا،  إال  السلطة  ميلك  ال  رسميًا،  خمّوٌل 
السلطة فعليًا. يف الوقائع، انتهت هذه احلالة من الكتامن والغموض شبه املعّممني، واملنتجة 
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الختالالت وظيفية خطرية بني املستويني الشكيل واحلقيقي ملامرسة السلطة – باإلضافة 
إىل العجز الواضح عىل صعيد العمل احلقيقي للمؤسسات – انتهت إىل املّس املبارش، قبل 
كّل يشء، بالرشعية االجتامعية ألّي سلطة، ومن ّمث مبصداقية كّل العمليات االنتخابية 
التي فقدت الكثري من مضموهنا ومعناها مذ مل يعد الشخص الذي يقرتع له املواطنون 
بحرية هو َمْن يّتخذ فعليًا، طبقًا لتفويضه، القرارات املرتبطة بصالحياته. عالوة عىل 
ذلك، إّن مجلة هذه العمليات التي متّس بالسلطة الشكلية الظاهرة – يف كّل املجاالت 
وعىل كّل املستويات – هي التي، يف هناية املطاف، تغّذي مبارشة حالة األزمة الفوضوية 
الغالبة يف عموم املجتمع والتي تقوده يف حلقة مفرغة خطرية. فيام خيّص دور املؤسسة 
العسكرية وبغية تقدير تأثريها احلقيقي، جديٌر بالذكر أّنه مبناسبة املناقشات اجلارية حول 
حقوق  وترقية  حلامية  االستشارية  الوطنية  اللجنة  رئيس  اقرتح  السياسية،  اإلصالحات 
اإلنسان، فاروق قسنطيني يف مايو ٢٠١٢، غداة نتائج االنتخابات الترشيعية، تعديًال 
 .ضامن الدستور عىل املادة ٧٠ من الدستور التي تنّص عىل أّن رئيس اجلمهورية هو
اقرتح قسطنطيني يف احلقيقة، مستحرضًا النموذج الرتكي، أن ُيذَكر يف هذه املادة اجليش 
الوطني الشعبي أيضًا عىل أّنه حارس الدستور. ولذلك جيب أن تكون مسألة الدور 
الذي ينبغي أن تلعبه املؤسسة العسكرية فعليًا يف املجتمع اجلزائري عمومًا، ويف عمل 
نظامه السيايس خاّصة، والذي ُيذَكر اآلن غالبًا يف تدّخالت ذات تأثٍري ال يزال حمدودًا، 
جيب أن تكون هذه املسألة، ورسيعًا، موضوع نقاٍش وطني واسع، بات ال مناص منه 
من اآلن فصاعدًا. من وجهة النظر هذه، فإن املناقشات والتحوالت اجلارية يف بعض 
البلدان العربية – وخاّصة يف السياق املرصي منذ انتخاب الرئيس حممد مريس – سيكون 

هلا بالتأكيد تأثري مبارش عىل تطورات املسألة يف اجلزائر نفسها. 

٤. ٣ مساءلة السلطة السياسية
املسؤولية  حتديد  مسألة  مبارشة  تطرح  البالد  تعيشها  التي  اخلطرية  األزمة  حالة  إّن 
السياسية  النخب  أخّص  نحٍو  وعىل  القائم،  احلكم  لنظام  عاّم،  بشكٍل  املبارشة، 
املكّلفة بالشؤون العاّمة. يف هذا الصدد، عالوة عىل املبدأ الوحيد للمسؤولية، جيب 



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٤٠٢

أن ُتطَرح املشكلة من حيث املساءلة: التعبري اجلديد املناظر للمبدأ األنكلوسكسوين 
احلائزين  للمواطنني،  احلسابات  تقدمي  بالرضورة  يستوجب  الذي   accountability
الوحيدين للرشعية، وبالتايل للسلطة أيضًا. أّما فيام خيّص نظام احلكم السائد، يف ضوء 
النتائج التي ّمت احلصول عليها بعد مخسني عامًا من االستقالل وتبعًا للضغوط املامرسة 
عىل املستوى العاملي، من الواضح أّنه ليس تنافسيًا وينبغي استجوابه حول احلالة التي 
يعيشها. وبالتايل، فجملة املؤسسات وآليات اختاذ القرار التي تشّكله هي التي جيب 
يكون  أن  عىل  الشتغاله.  احلقيقية  الطرائق  خمتلف  إغفال  دون  نقدية  بطريقة  حتّلل  أن 
وُيحّدد  ُيقّيم  أن  ينبغي  والذي  بالتأكيد  األفراد – اهلاّم  دور  عىل  عالوة  أّنه،  مفهومًا 
بوضوح – ال بّد من الوقوف أيضًا عىل طبيعة املؤسسات وآليات اختاذ القرار التي أّدت 
إىل هذا الوضع الراهن. فيام خيّص مسؤولية النخب السياسية املكّلفة بالشؤون العاّمة، 
من املتاح أيضًا تسجيل غياب املساءلة امللحوظ لدهيا. إذ إّن ممارسة النقد الذايت من 
قبل الشخصيات املنخرطة فيها نادرة جدًا، بل معدومة يف تاريخ البالد. هذا مع العمل 
عىل  للعيان  واضحة  سلبية  نتائج  هلا  كان  قرارات  عن  صمتت  كثرية  شخصيات  أن 
املجتمع وأّدى صمُتها هذا إىل القضاء عىل مصداقيتها الشخصية ومصداقية املؤسسات 
التي متارس مهامها فيها. عىل أّي حال، فإّن املسألة األساسية املطروحة هي، وبطريقة 
أعّم ويف هناية املطاف، مسألة طبيعة العالقات بني الدولة واملجتمع التي ال معنى هلا من 
حيث املنطق االجتامعي الكّلي ما مل تكن الدولة يف خدمة املجتمع. أما مناهج بريوقراطية 
بعة، ومن دون روادع مؤسسية واجتامعية حقيقية، فال ميكنها أن تنتج سوى  الدولة املتَّ
خمتلف أشكال النزعة االستبدادية. هلذه املناهج البريوقراطية نتائج سلبية – حمتملة أو 
متحّققة فعًال حسب املجاالت ومراحل التطور التارخيية – عىل صورة النظام السيايس، 
ال سيام يف ما يتعّلق برشعيته ومصداقيته لدى املواطنني املتّرضرين. والواقع أن غياب 
املساءلة يؤدي تدرجييًا إىل نوع من الطالق بني الدولة واملجتمع؛ وهو طالق ُيفيض 
بدوره إىل تعايش منوذجني متوازيني: منوذج الدولة التي تزعم أهنا تطّبق مناهج رسمية 
فرتاها  للمجتمع،  احلقيقية  املشكالت  عاتقها  عىل  تأخذ  ال  الواقع  يف  ولكنها  معلنة، 
إما عاجزة مرتددة ال تفعل شيئًا يذكر (بسبب انعدام الكفاءة أو خوفًا من ردود فعل 
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السائدة.  البريوقراطية  الفئات  لصالح  بالقوة حلوًال  تفرض  وإما حتاول أن  املجتمع)، 
أما النموذج الثاين فهو املنبثق من دنيامّيات املجتمع، والذي غالبًا ما تنأى املؤسسات 
العامة مبسؤوليتها عنه. وإذ ال يلتقي النموذجان، فإن مناهج الدولة العقيمة التي تعمل 
بال نتيجة، وجتد نفسها باستمرار عاجزة عن مترير رسائلها نحو املجتمع وعن تطبيق 

برامج عملها فيه تبقى هي السائدة.

٥. اآلفاق
ضمن هذا السياق من الال استقرار املزمن (أزمة اجتامعية خطرية ذات منط فوضوي) 
جيب إذًا أن تقّيم التطورات احلالية للمجتمع اجلزائري. وإذا أخذنا باحلسبان التمّزقات 
العنيفة احلاصلة يف البلدان العربية األخرى، قد تشّكل تطورات الوضع اجلزائري مفاجأة 
لنا بافتقارها للراديكالية السياسية. عىل أّي حال، ليس هناك ما مينع االعتقاد بأن بعض 
االضطرابات ال تزال ممكنة، يف سياٍق وطني يّتسم بثالث سامت: أّوًال، عىل الصعيد 
االقتصادي، يّتسم بعجٍز بات اآلن مزمنًا عن توليد الديناميات املطلوبة، خاّصة بشأن 
البطالة احلقيقية والبطالة املقّنعة، السيام عند الشباب. ّمث، عىل الصعيد االجتامعي، يّتسم 
بتوترات شديدة من كّل األنواع، قادرة عىل أن تؤّدي مبارشة إىل أزمات حاّدة موّلدة 
ألعامل عنٍف قد تتعدى النطاق املحيل. أخريًا، عىل الصعيد السيايس، يّتسم بعمل جهاٍز 
سيايس، دميقراطي ظاهريًا، ولكّنه استبدادّي يف حقيقته. ويبدو أنه مل يعد لدى القائمني 
عليه من همٍّ سوى تأمني دميومته. هذا يف سياٍق إقليمي شديد االضطراب، وما من بلد 

عريب يف منأى عن تأثريه، بصورة مبارشة أو غري مبارشة. 

٥. ١ منوذج ثنائي الريع يف حالة أزمة
إذا ما جتاوزنا املدى القصري، يف حماولة السترشاف تطورات املجتمع اجلزائري عىل املدى 
املتوّسط والطويل، خيتلف اإلدراك احلّسي متامًا، بسبب الضغوط العديدة والشديدة 
املاثلة والتي تطرح بوضوح احتامالت من قبيل ما حيدث حاليًا يف جممل البلدان العربية. 
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لو درسنا النموذج الكّلي الذي عّزز املناهج املؤّسسة للعالقات البنيوية بني املجتمع 
والدولة خالل فرتة طويلة – فعليًا، منذ بداية السبعينيات من القرن املايض – سيبدو 
يف  االجتامعية،  الرشعية  من  معينة  أشكاًال  يغّذي  الدخل،  ثنائي  منوذج  أّنه  واضحًا 
غياب رشعية دميقراطية حقيقية. واحلال أّن هذا النموذج يدخل، اآلن، يف دّوامة من 
األزمات املرتبطة موضوعيًا بالنضوب املحتوم للرصيدين األساسيني اللذين استخدمهام 

 .كمحرك
الرصيد األول تارخيي سيايس، يتعّلق بانتساب السلطة السياسية القائمة – ومنذ أمد 
طويل – إىل الرشعية التارخيية املنبثقة من الكفاح ضد االستعامر الفرنيس. هذا الرصيد مل 
يعد، منذ سنوات، مرتبطًا بأنشطة من شأهنا إعادة توليده، فضًال عن االختفاء التدرجيي 
التجربة  بنفسها  تعش  مل  اجلديدة  األجيال  أن  فاحلال  املايض.  نضاالت  ذكرى  حلاميل 
االستعامرية – نصف السكان تقًل اعامرهم عن ٢٨ عامًا، أي أهنم ولدوا بعد ١٩٨٤ – 
وبالتايل يرتاجع اهتاممها باخلطاب الرسمي املستند إىل الرشعية التارخيية واملضّخم غالبًا. 
من هنا يبدو استخدام السلطة هلذا الرصيد – بقيمته السياسية والرمزية – جمّرد ذريعة لتربير 

مجودها؛ وهي بذلك إمنا تدور يف حلقة مفرغة.
اقتصاٍد  سياق  يف  فيعمل  اجتامعي،  اقتصادي  طابع  ذو  وهو  الثاين،  الرصيد  أّما 
ريعي منطي، بل كاريكاتوري. هذا الرصيد يعاين هو اآلخر من تراجع فعاليته بسبب 
قابٍل  غري  خمزونًا  بطبيعته،  يشّكل،  أحفوري  كمصدٍر  للمحروقات  املتوّقع  النضوب 
السكان  بتزايد  املرتبط  االجتامعي  للمطلب  املستمر  التزايد  بسبب  وكذلك  للتجديد، 
(من املتوقع أن يصل عدد السكان إىل٤٧ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠). وهذا تطّور ال 
يسعه إال أن يقّلص هامش املناورة أمام أّي سياسة مرتكزة عىل منطق وحيد يف إعادة 

توزيع املوارد الريعية املنتجة هبذه الطريقة. 
األبعاد،  ومتعددة  معقدة  أزمة  أصل  هو  الرشعية  مصدري  بطالن  إّن  الواقع،  يف 
سلطة  رشعية  مادامت  وانقسامات  باضطرابات  تنبئ  أّنها  شّك  وال  وعميقة،  زاحفة 
الدولة تفقد تدرجييًا أساسها ومعناها. عىل أمل جتاوز منطي الدخل – التارخيي السيايس 
يبدو  املتصّورة،  النهاية  كانت  للبطالن، أّيًا  املعرضني حتًام  االجتامعي –  واالقتصادي 
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منوذج االستجابة لتحديات العامل املعارص منوذجًا ال ميكن جتّنبه عىل اإلطالق وسوف 
جيب  عمل  من  هناك  كان  وإذا  جمتمع.  ألّي  املستقبلية  باالحتامالت  مبارشًة  يتحّكم 
القيام به، فينبغي أّال يكون جمّرد عملية جتميل للميثاق االجتامعي احلايل – الذي ال 
عاً – وإمنا بإعادة صياغة شاملة له؛ وذلك بتكييفه مع  يعي إال تصدُّ يزيده النموذج الرَّ

عامل اليوم وحتضريه لعامل الغد. 

٥. ٢ االنتقال الصعب
دخلت اجلزائر مرحلة دقيقة من التحول، بعد أن خضعت طويًال حلالة من اجلمود، 
وبلغ مسار منوذجها السيايس – االجتامعي نقطة انسداد قوي. وهي مرحلٌة تتطلب 
مرشوٍع  نحو  الزمن،  عليه  عفا  الذي  الّريع،  الثنائي  احلايل  النموذج  جتاوز  بطبيعتها 
اجتامعي جديد يستلزم إعادة تأسيٍس جوهرية وشاملة. من هنا، سوف تشّكل مضامني 
املركزية  الرهانات  ينجح،  لكي  به  التحّكم  من  البّد  الذي  التحّول،  هذا  وأحكام 
للسنوات املقبلة بالنسبة لكّل الفاعلني االجتامعيني والسياسيني. وألّنه معّقٌد وخاضٌع 
يسيطر عليه عدٌد من  املتوّلدة عن عامل  اخلارجية،  الداخلية كام  املتطلبات  للعديد من 
من  الكثري  يف  واضحة  خيارات  اعتامد  التحّول  هذا  يستلزم  واخلصومات،  التقّلبات 

املجاالت، وخاّصة التالية منها:
عىل الصعيد االقتصادي، الذي يستلزم اّتباع منوذج جديد من النمو غري الريعي،   –
قادٍر عىل اندماٍج حيوي يف العوملة، والذي لن يكون له معنى إال مبعاجلة حاالت 
كام  واخلدمات،  املحروقات –  – غري  الثروات  إنتاج  شأن  يف  والنقص  العجز 
يف شأن املعرفة التي ال ينبغي نسياهنا أبدًا يف سياٍق عاملي هتيمن عليه عىل نحٍو 
متزايد ديناميكية اقتصاد املعرفة. يف هذا الصدد، تكون مسألة اإلدارة الشفافة 
اهتامم  موضوع  تكون  أن  وجيب  للغاية،  جوهرية  الريعية  للموارد  والدميقراطية 
السياسات العاّمة التي ينبغي أن هتدف إىل اإلفالت، بطريقة فّعالة، من الفّخ 
الريعي العالقة فيه اآلن. وذلك بتحديد وعزل املصادر الريعية، بطريقة منهجية، 
واستخدامها ضمن رشوط الشفافية املطلقة التي وحدها تستطيع تأمني مؤسسة 
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ضامنة ملشاركة دميقراطية مفتوحة عىل املجتمع املدين. هذا البعد االقتصادي، 
املستند إىل مناهج جديدة يف اإلنتاج، هاّم جدًا، كونه يساهم يف حّل مشكلة 
 موقوتة الشباب، والتي تشّكل قنبلة  البطالة، خاّصة عند  خطرية جدًا مثل 

حقيقية ملا تنطوي عليه من احتامالت العنف وعدم االستقرار.
حول  واسٍع  اجتامعي  توافق  بناء  إطار  يف  يتطّلب،  الذي  السيايس  الصعيد  عىل   –
قيم وممارسات دميقراطية ضمن املجتمع، أن يتمّكن مجيع الفاعلني السياسيني 
الفّعال  للنشاط  الضامن  اإلجرائي  للعمل  إطاٍر  عىل  التفاهم  من  املؤثرين، 
للمؤسسات الرشعية اجتامعيًا. من وجهة النظر هذه، ال بد من إعادة النظر يف 
دور الدولة كفاعل ال مناص منه يتكّفل بالرؤية اإلسرتاتيجية والضبط املركزي 
خلدمة املطامح واملشاريع املنبثقة من املجتمع. إّن فاعلية اإلجراءات التي ينبغي 
اّتخاذها واملؤسسات التي ينبغي إقامتها مسألة جوهرية للغاية. ذلك أّن ما كان 
قادت  التي  الشكلية  حمض  املظاهر  عىل  التشديد  هو  اآلن  وحتى  غالبًا  جيري 
املواطنني تدرجييًا إىل عدم الوثوق بعمل املؤسسات وخطابات األشخاص الذين 
ميّثلوهنا. كذلك سيكون عىل التوافق السيايس املنشود أن يستند إىل دولة القانون 
التنمية  يف  اجلديد  للنموذج  أساسيني  رشطني  باعتبارمها  الفساد  عىل  والقضاء 

االقتصادية التي ينبغي الرشوع فيها. 
َمت رسيعًا جدًا عىل أّنها  ختامًا، اليوم، وبعد تقييم وقائع الربيع العريب، التي ُقدِّ
ترنيمة قداسية، نتأّكد متامًا من أّنها ال ترتبط بالزمنية احلقيقية للنضاالت السياسية وال 
للحركات االجتامعية وال للتغيريات اجلارية يف الذهنيات. إّن تطورات مجيع املجتمعات 
وطويل،  جديد  تارخيي  طوٍر  يف  دخلت  اجلزائري –  املجتمع  ضمنها  – ومن  العربية 
سوف  بطبيعتها.  واملتنوعة  املعقّدة  التحوالت  من  وفوضوي،  بل  بالرضورة،  صعب 
ترتبط فعالية التطورات اجلارية يف اجتاه النمو والتقّدم واحلرية باإلمكانات احلقيقية لكّل 
جمتمٍع وقدرته عىل صياغة واستخدام مرشوٍع حداثي ذي مصداقية، وبطريقة توافقية، 
عىل مستوى التحديات التي تفرضها تطورات العامل، وحتت طائلة االنتكاس جمددًا. 
من وجهة النظر هذه، ميكن القول أّن املجتمع اجلزائري، وبفعل املخاطر العديدة التي 
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تضغط اليوم عىل احتامالته، جيد نفسه اآلن – وقد انخرط يف عملية حتّول صعبة – أمام 
بديٍل واضٍح ذي طبيعة سياسية أساسًا. هذا عالوة عىل اإلشكاليات األخرى املحتملة 
والتي جيب أن ُتدَرك وُتقّدر مبقياٍس صحيح، خاّصة فيام يتعلق بنتائجها عىل املديني 
نفسه  املجتمع  بتامسك  املرتبطة  بالرهانات  يتعّلق  ما  ضمنها  ومن  والطويل،  املتوسط 

والذي يف النهاية قد يتعّرض للخطر. 
باخلالصة واإلمجال ميكن القول إن املجتمع اجلزائري يقف اليوم عند مفرتق بني 

احتاملني، وفق سيناريوهني خمتلفني:
االحتامل األول، أن يستطيع – يف أقرص مدة ممكنة، ووفق سيناريو لتجاوز الوضع 
الراهن والقطع مع املنهجيات السابقة – التحّول إىل فضاء اجتامعي خّالق، يؤّمن إنتاجًا 
متطلبات  باحلسبان  األخذ  مع  هذا  متناسقًا.  ورمزيًا  وفكريًا  املحروقات)  (عدا  ماديًا 
مشاركته يف املبادالت العاملية املختلفة من جهة، ومتطلبات إعادة إنتاج نظامه السيايس 
عىل أساس رشعية اجتامعية ذات طبيعة دميقراطية من جهة ثانية. من هذا املنظور، تغدو 
الرهانات السياسية املتمحورة حول املسألة الدميقراطية وإقامة دولة القانون هي احلركية 
الطبيعة  ذات  األهداف  إىل  السلس  بالوصول  املطاف  هناية  يف  تتحّكم  التي  اخلاصة 
االقتصادية واالجتامعية. وإنه ملن العبث االعتقاد بإمكانية تعبئة االستثامرات اخلاصة، 
من  جديد،  مبنطق  وثقافية  واجتامعية  اقتصادية  تنمية  عملية  يف  االجنبية،  كام  الوطنية 
دون توفري رشوط فعلية حلكم دميقراطي حقيقي. عالوة عىل ذلك ال بد من التصّدي 
ملسألة جوهرية أخرى، اال وهي مسألة االندماج املغاريب التي ُتطرح يف البلدان األربعة 
األخرى من احتاد املغرب العريب احلايل (موريتانيا، املغرب، تونس، ليبيا). فهذه البلدان 
تفرض  التي  العاملية  للمنافسة  القوية  الضغوط  مواجهة  مبفرده  منها  أيٌّ  يستطيع  ال 
نفسها عىل اجلميع ويف كل املجاالت. هذا مع األخذ بعني االعتبار احلدود املوضوعية 

إلمكانات كل منها.
االحتامل الثاين هو أن يعجز املجتمع اجلزائري عن توفري مقّومات التحّول املطلوب، 
والريع  للبرتول،  املادي  (الريع  القائم  للنظام  املعلومني  يعني  الرَّ عىل  االعتامد  فيواصل 
هذا  ضوب.  النُّ إىل  رسيعًا  آيالن  ريعان  الواقع  يف  ومها  التارخيية)؛  للرشعية  السيايس 
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يعني مواصلة السري وفق سيناريو استمراري ملا سبق، مرتكز عىل ديناميات منطق 
الريعية  املناهج   سموم من  بسهولة  يتخّلص  لن  املجتمع  أن  يعني  كام  االفرتاس، 
وقيود التقاليد. وهو ما سُيفيض إىل مفاقمة األزمات القائمة وبلوغها أوج مستوياهتا، 
كام سيرتافق عىل األرجح مع صعود املتشّددين من الفاعلني يف املجتمع، وانتشار 
الفوىض والعنف. ويف مثل هذا السياق املأزوم سوف تّتجه كل الرهانات نحو السلطة 
وقدرهتا عىل احتواء األوضاع بكلفة مقبولة نسبيًا لدى املجتمع. من وجهة النظر هذه، 
دميقراطيًا  نظامًا  أّن  التخّيل  الصعب  من  املجاالت،  كّل  يف  املتوّقعة  للتوّترات  ونظرًا 
أشكال  نشوء  هو  املتوّقع  الوحيد  االحتامل  وسيكون  ويعمل؛  يقوم  أن  فعًال  يستطيع 
جديدة من االستبداد يتّم التصّدي هلا من قبل السلطات القائمة بصورة شكلية عىل 

األرجح.
بالطبع، تبقى املسألة اجلوهرية التي تطرحها قضية النظام البديل هي مسألة طبيعة 
القوى – االجتامعية من جهة، والسياسية من جهة أخرى – التي ستكون قادرة عىل 
مع  القطع  سيناريو  األّول،  السيناريو  يف  املذكورة  الدميقراطي  التغيري  عمليات  قيادة 
ونظرًا  اجلزائري،  للمجتمع  الراهنة  احلالة  يف  اإلبداعية.  عىل  واملرتكز  السابقة  املناهج 
القوى  ميزان  إىل  بالنظر  كام  فيه  وحيوية  نشاطًا  األكثر  والسياسية  االجتامعية  للقوى 
الظاهر، من الواضح أّن عمليات االنتقال ال تزال غري مؤكدة يف اجتاهاهتا ومظاهرها 

وتوّجهاهتا الغالبة. 
وهذا الرتّدد بالضبط، ذو الطابع الداخيل بشكٍل رئييس، هو الذي يسمح باالعتقاد 
أّن املجتمع اجلزائري ما إن ينخرط يف إشكالية التغيري السيايس التي ستمّيز عىل املديني 
املتوسط والبعيد تطورات العامل العريب، كرشٍط لصياغة مرشوعه احلداثي، سوف لن 

د) استثناًء. يشّكل (هذا الرتدُّ
فيام خيّص املؤرشات املتعلقة باملعطيات االقتصادية واالجتامعية، ميكن الرجوع إىل املواقع 

التالية:
موقع املكتب الوطني لإلحصاء:  .١

http://www.ons.dz  
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موقع املكتب الوطني لإلحصاء املتعّلق حتديدًا باإلحصاء العام لالقتصاد:  .٢
http://www.ons.dz/IMG/Resultats_definitifs_phase%20I_RE2011.pdf  

موقع صندوق النقد الدويل اخلاّص باجلزائر:   .٣
http://www.imf.org/external/country/dza/index.htm

موقع البنك الدويل اخلاّص باجلزائر:   .٤
http://data.worldbank.org/country/algeria

موقع اخلدمات االقتصادية لسفارة فرنسا يف اجلزائر:  .٥
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/algerie





النساء في الثورات العربية
مائال بخاش*

 ربيع النساء
مل  ومتسارع  متقلب  زمن  يف  العربيات  النساء  لدور  ناجزة  صورة  رسم  الصعب  من 
يستقر بعد، ومل تنجِل صورته. ففي بعض البلدان الثورة مستمرة ويف البعض األخر مل 

تنته الفرتة اإلنتقالية للتحول الدميقراطي. فاألزمنة خمتلفة وتأثرياهتا متداخلة. 
سأعرض للتنوع الذي صبغ مشاركة النساء يف كل بلد خالل الثورة: مواصفاهتا، 
العالمات الفارقة، عنارص القوة واملقايضات التي تواجهها وأهم التحديات يف الفرتة 
االنتقالية التي تعيشها كل من تونس ومرص وليبيا واليمن بينام ال تزال البحرين وسوريا 
يف زمن الثورة. ومن مث سألقي الضوء عىل أهم القضايا املشرتكة لنساء بلدان الربيع 
العريب كام عىل دوافع وأبعاد مشاركتهن امللفتة يف الثورة. ورمبا تظهر املعطيات املذكورة 

زوايا خمفية يف قضايا النساء العربيات ومسألة تطوير املساواة يف جمتمعاهتن. 

خبرية يف جمال التنمية البرشية – لبنان.  *
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المشترك والمختلف بين النساء في زمن الربيع العربي 
من أقىص املتوسط اىل املحيط اهلندي فاجأت النساء العربيات املراقبني بوجودهن امليداين 
التنظيم  يف  عالية  وشجاعة  كفاءة  عن  وبرهنت  للثورة  أساسيًا  نشاطًا   ٣٠ يف  القوي 

والتواصل ويف القيادة واملواجهة.

يف ١٨ يناير ٢٠١١ يف القاهرة، نرشت املدونة أسامء حمفوظ البالغة من العمر 
٢٦ عاًما، تسجيًال عىل موقع الفايسبوك ينادي إىل جتمع يف ميدان التحرير 
يوم ٢٥ يناير ٢٠١١، لالحتجاج عىل نظام حسني مبارك. ويف اليوم التايل، 
شاركت اليمنية توكل كرمان، وهي ناشطة وصحافية تبلغ من العمر ٣٢ 
عاًما يف تظاهرة تضامن مع الشعب التونيس، فدعت اليمنيني إىل الوقوف 
يف وجه حكامهم الفاسدين. وقد أدى توقيفها يف ٢٢ يناير إىل موجة من 
التظاهرات أفضت إىل انطالق حركة شعبية كبرية. ويف ليبيا كانت النساء 
نزلت  إذ  القذايف:  نظام  إسقاط  إىل  انتهت  التي  الثورة  النطالق  مصدرًا 
أمهات وبنات وأرامل لرجال قتلوا عام ١٩٩٦ يف سجن بو سليم يف طرابلس 

١.إىل شوارع بنغازي لإلعالن عن رفضهن نظامًا يقتل احلريات

لكن العامل العريب مثل لبنان بيت مبنازل كثرية٢ يعّمه االختالف حتت العنوان 
العوامل  تفاعل  حسب  أخرى  إىل  عربية  دولة  من  النسوية  احلركة  وختتلف  الواحد. 
بني  املساواة  موضوع  من  احلاكمة  النخب  وموقف  والسياسية  واالقتصادية  الثقافية 
املرأة والرجل. وهذا أدى إىل نشوئها باكرا يف مرص (١٩٢٠) مث تقدمها وبروزها يف 
تونس. وبالرغم من اإلقرار املبكر يف عام (١٩٥٤) حلق السوريات يف التصويت إال 
أن الناشطات السوريات (كالبحرينيات واليمنيات) مل يؤسسن حلركة نسوية مؤثرة يف 

تغيري القوانني ويف نفاذ املرأة اىل السياسة. 
وأدى هذا االختالف التارخيي يف مسار احلركة النسوية إىل متايز يف الوضع القانوين 
للمرأة بني بلد وأخر. فاجلميع حيسد التونسيات لنيلهنَّ املساواة الكاملة يف الشأن العام 
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واخلاص، بينام تعطي التقارير الدولية مؤرشات حمزنة عن أوضاع النساء يف اليمن جلهة 
يف  النساء  فأوضاع  البلدان  بقية  يف  اما  القانونية٣.  واحلقوق  والصحة  السيايس  التمثيل 
القيود  حيث  وسوريا  مرص  يف  مهددة  مكتسبات  بني  ترتاوح  احلقوق  ونيل  املساواة 
الشديدة عىل حرية التعبري والتجمع ال ترتك جماال حلرية املرأة، ويف ليبيا حيث قانون 
إقرار احلريات لعام ١٩٩٠، يعرتف بأن املواطنني الليبيني، رجاًال ونساء، أحرار 
ومتساوون يف احلقوق، وال ميكن أن تنتهك هذه احلقوق ولكن ذلك مل مينع التمييز 
يف املامرسة، ومل يغري كثريًا بالعرف القبيل السائد يف مناطق واسعة، أو يف البحرين حيث 

النساء ما زلن يناضلن لدخول املجال السيايس.

الشريعة  ودور  المرأة  حقوق  إلى  النظرة  في  االختالف 
اإلسالمية في التشريع.

ينظرن  ال  العريب  الربيع  بلدان  نساء  أن  غالوب٤  لرشكة  استطالعية  دراسة  بينت 
بالطريقة نفسها إىل حق املرأة يف العمل خارج املنزل: ففي حني تتقبلها البحرينيات 
نسبة  تنخفض  بـ ٨٧٪  واليمنيات   ٪٨٩ بنسبة  والتونسيات  واملرصيات   ٪٩٢ بنسبة 
الليبيات اىل ٦٦٪ والسوريات اىل ٥٥٨٪. أما حقها يف املبادرة للطالق فترتاوح نسب 
الرشع  قبوهلن  نسبة  ترتاوح  بينام  للسوريات٦  و٣٢٪  للمرصيات   ٪٨٦ بني  القبول 
السوريات  من  و١٥٪  اليمنيات  من   ٪٥٨ بني  للترشيع  وحيد  كمصدر  اإلسالمي 
فقط.  وهذا يوضح كيف دخلت النساء اىل الثورة من زاويا وتطلعات خمتلفة فيام 

خيص حقوقهن.  
لكن النساء العربيات يتشاركن املطالبة مبساواة الرجل يف فرص التعّلم (مع أن نسبة 
املتعلامت ارتفعت إىل ٨٠٪ يف غضون األربعني عامًا األخرية)، ويف فرص العمل (ما 
زلن ميثلن ربع القوى العاملة يف املنطقة العربية بينام تصل نسبتهن إىل النصف يف بقية 
من  أقل  أي   ،٪٩ الربملاين (بواقع  التمثيل  ضعف  يف  يشرتكن  وكذلك  العامل)،  بلدان 

أضعف النسب العاملية وهي ١٠٪)٧. 



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٤١٤

إذ  املعوملة،  احلديثة  الثقافة  عىل  اإلقبال  يف  أيضًا  العربيات  النساء  وتتشارك 
مهنة  ذات  وكل  والطبيبات،  واملحاميات  والفنانات  والصحفيات  اجلامعيات  هناك 
اإلتصاالت  وسائل  عرب  ويتشابكن  يتواصلن  اللوايت  املواطنات  ايضًا  وهناك  حرة، 
اإللكرتونية ويكتبن املدونات وُيبدين آراءهن يف السياسة واالجتامع والدين وشؤون 
الرائعة٨  النصوص  يف  ظهرا  اللذان  واالبتكار  اإلبداع  أذهلنا  ولقد  والرجل.  املرأة 
واللوحات املعربة واملرسح احلر عىل املدونات واليوتيوب٩. فتعيش املرأة هذا الزمن 
كأي مواطن يف مهنتها وكتاباهتا، ومتارس حرية التعبري يف احليز العام واالفرتايض عىل 
االنرتنت إن كانت يف تونس أو يف صنعاء. وتتشابه أوضاع النساء أيضًا يف الريف ويف 
األحياء الشعبية من حيث خضوعهن للقوانني والعادات األبوية الصارمة التي تنظر 
يتشاركن  احلال  وبطبيعة   .١٠الراشدات وغري  والقارصات  املكمالت  نظرة  إليهن 
يسودها  ثقافة  يف  التهميش  خصوصًا  يتشاركن  كام  القيمية  مبنظومته  والدين  اللغة 
الطابع األبوي للسلطة والعائلة. ومع ذلك مل مينعها االختالف من املشاركة الواعية 
والصاخبة يف ثورة احلرية والكرامة التي عصفت يف بالدها. لقد علمنا الربيع العريب 
أن النساء تتشارك األحاسيس واملشاعر، قبل أي اعتبار أخر، بنظرهتا وحدسها أن 
والدميقراطية  بالعدالة  واملطالبة  والفساد  االستبداد  من  للتحرر  أسايس  طريق  الثورة 
املستقبل.  يف  واملؤثر  التلقائي  السيايس  العمل  ممارسة  للجميع  يتيح  وإطار  واحلرية، 
رياح  أن  فهمن  النساء  كل  تلبيسة،  من  أو  القاهرة  من  مثقفات،  أو  أميات  أُكنَّ 
احلرية تنفخ أمال جديدا يف حياهتن وحياة جمتمعاهتن فلبني النداء برسعة متجاوزات 

اعتبارات القمع والعنف.

تونس: المختبر الطليعي
مشاركة النساء يف زمن الثورة

يف  والباحثات  واملناضالت  املحاميات  شاركت  إذ  مميز،  إعالمي  وجود  للنساء  كان 
حوارات متلفزة وإذاعية١١ حمللًة الوضع القائم ما قبل وخالل الثورة. كذلك شاركت 
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املرأة ومن كل األجيال يف تنظيم التظاهرات وقادت بعضها بكفاءة ومحاس، وأحيانًا 
واجهت وحتدت قمع رجال األمن.

عالمات فارقة
 (١٩٥٢) املايض  القرن  مخسينيات  فمنذ  التونيس:  الدستور  يف  مكفولة  املرأة  حقوق 
نظام  وفرضت  الزوجات  تعدد  ومنعت  القارصات  لزواج  حد  بوضع  الدولة  قامت 
املحكمة عىل الطالق ومنعت الرجل من الوالية التلقائية عىل أمالك زوجته وأعطت 
مًا واستعامل وسائل منع احلمل  املرأة حق التصويت. إىل ذلك أصبح العنف املنزيل ُمجرَّ
حقًا مرشوعًا. اال ان احلكومة حتفظت عىل البنود املتعلقة بنقل اجلنسية وباختيار حمل 
اإلقامة واسم العائلة لألطفال والتملك العقاري عن طريق املرياث؛ وهي بنود أوصت 
سمحت  وقد  املرأة).  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  (اتفاقية  السيداو  اتفاقية  هبا 
السيايس  احلراك  يف  مميز  دور  بلعب  التونسيات  للنساء  والقانونية  التارخيية  املكتسبات 
استنادًا اىل وجودهن يف مواقع مؤثرة يف املجتمع. وبعد الثورة تابعت النساء التحريض 
عىل التظاهرات واالعتصامات احتجاجا عىل هتديد اإلسالميني؛ وأبرزها، حتى ساعة 
املكتسبة  حقوقهن  حلامية  تظاهرن  عندما   ٢٠١٢ آب   ١٦ تظاهرة  الورقة،  هذه  إعداد 

ورفضن الرتهيب الذي يسلكه السلفيون إلخضاعهن١٢. 

الفرتة االنتقالية
نقاط القوة

حظيت النساء بقانون إنتخابات ينصُّ عىل املناصفة يف اللوائح اإلنتخابية ما أدى اىل 
فوزهن بـ ٢٤٪ من املقاعد الربملانية (سابقًا ٢٣٪)، وتقدم حزب النهضة بالئحة إنتخابية 
عن  السابقة  التحفظات  مجيع  إلغاء  ومت  بات)،  حمجَّ غري  (وبعضهن  نساء  منها   ٪٤٧
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال العنف ضد املرأة. وعينت وزيرتان يف جملس الوزراء 
الذي يضم ٢٦ رجًال. وردًا عىل طرح حزب النهضة أرسلت ٢٨ مجعية نسوية وحقوقية 
مرشوع دستور جديد يصون حقوق املرأة بشكل جذري ويرفض استغالهلا السيايس 
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والديني. ودعمتها مجعيات وشبكات حقوقية بطلب مفتوح اىل املجلس التأسييس بعدم 
املس باألحوال الشخصية يف الفرتة اإلنتقالية١٣.

نقاط الضعف واملقايضات 
يشري الوضع ما بعد الثورة اىل حاالت عنف ممنهجة ضد النساء مما يؤدي اىل مزيد 
من التهميش وانتهاك حقوق النساء وتعزيز ثقافة الفرز حسب املظهر. من ذاك: فرض 
بعض املسؤولني إلزامية الفصل بني اجلنسني يف اجلامعات أو إجبار البنات املقيامت يف 
املعاهد عىل ارتداء اللباس االسالمي الرشعي.  وقامت هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر بطرد مديرة إذاعة الزيتونة من منصبها كون اإلذاعة مقدسة. وأجربت أستاذتني 
يف القريوان عىل إعالن الشهادتني أمام اجلميع. إىل ذلك جلأت بعض العائالت اىل 
حتجيب الفتيات القارصات رغام عنهن، وعادت ظاهرة الزواج العريف (شبيه بزواج 
املتعة الذي ال يعطي املرأة أي حق) ممهدة إلحياء تعدد الزوجات. ومنذ كانون األول 
تسعى جمموعة سلفيني لفرض النقاب يف جامعة املانوبة مستخدمة أساليب الرتهيب 
والوعيد ضد األساتذة العلامنيات. وتشعر بعض الناشطات باإلحباط عندما يعاد طرح 
املكتسبات السابقة عىل بساط البحث مما سيجربهن عىل معاودة املعارك القدمية من 

جديد يف ظل سلطة غري مبالية بالتجاوزات١٤.  

التحديات
للمساواة بني اجلنسني يف تونس تاريخ قدمي أتاح النساء التعّلم يف اجلامعات والعمل 
الشخصية  األحوال  يف  املساواة  القانون  صان  بل  ال  السيايس،  التمثيل  املنزل  خارج 
أهلتهن  العنارص  هذه  وكل  اإلنجابية.١٥  الصحة  يف  احلق  ومنها  اخلاصة،  واحلياة 
الثورة  انطلقت  عندما  بقوة  النساء  حرضت  لذا،  العام.  الشأن  يف  الكاملة  للمشاركة 
مناديًة باحلرية والعدالة والكرامة االنسانية، هن اللوايت وقفن شبه وحيدات١٦ يف حتدي 
اآللة القمعية لبن عيل يف بداية هذا القرن. وتتكاثر الرصاعات والتجاذبات يف املجتمع 
التونيس ما بني اإلسالم السيايس والعلامنية، خصوصًا جلهة صياغة دستور جديد خالل 
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عام؛ إذ إن إعالء مكانة الرشيعة اإلسالمية ال يريض احلركات النسائية التي ختاف عىل 
ف حقوق املرأة وترتاجع  مكتسباهتا من الضياع. واخلطر احلقيقي هو يف احتامل أن جتوُّ
النسائية هو العمل عىل ترمجة  املطروح عىل احلركات  والتحدي  املجتمع.  مكانتها يف 
القوانني التي تصون املساواة بثقافة شعبية واسعة اإلنتشار تؤثر يف الثقافة االبوية السائدة 

وتربط القوانني باملامرسة العادلة بحق وحرية املرأة.

مصر: التغيير القلق
مشاركة النساء يف زمن الثورة

وصلت نسبة مشاركة املرصيات يف التظاهرات اىل ٣٠ ٪١٧. ولقد واجهت املرأة قوات 
التظاهرات،  ونظمت  والصيحات  الشعارات  وكتبت  األمامية،  الصفوف  يف  األمن 
وحتدثت إىل اإلعالم وتواجدت بشكل مستمر يف ميدان التحرير، كام نالت نصيبها من 

السجن والتعذيب والرضب. 

عالمات فارقة
كان لبعض الناشطات كتابات شبه يومية يف املدونات االلكرتونية، وثاَبر بعُضهن عىل 
الدوام يف امليدان ليًال هنارًا ملدة ١٨ يوما، شاركن خالهلا يف كل األعامل مبا فيها حفظ 
األمن. كانت املتظاهرات عىل وجه اإلمجال من الصبايا احلديثات السّن؛ ولكن أتى إىل 
ميدان التحرير كذلك نساء من كل األعامر والبيئات والتيارات السياسية واتى البعض مع 
أطفاهلن. وكانت الرفقة بني النساء والرجال تسوس العالقات بكل احرتام وبعيدا عن 
التحرش اجلنيس. ولكن املرأة واجهت أحيانًا حواجز منعتها من الوصول إىل ساحة التحرير، 
وكان بعض الثوار هيتفون النساء يف اخللف، األمر الذي محل بعض النساء عىل التزّيي 
بزّي الرجال للدخول إىل امليدان. وعند رفعهن شعارات خاصة باملرأة، كانت اجلموع هتتف 
بشعار: واحد، واحد، واحد بحجة اخلوف من االنقسامات والرتكيز عىل هدف جامع. 

وعند وقوعهن يف قبضة األمن كان يتم إخضاعهن لفحص العذرية١٨.
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الفرتة االنتقالية
نقاط القوة

مثل  مميزة  شخصيات  وبرزت  التاريخ  عرب  اخلربات  املرصية  النسوية  احلركة  راكمت 
وغريهن  السعداوي  نوال  ناصيف،  حفني  مالك  موسى،  نبوية  شعراوى،  هدى 
نسائية  قيادات  وبرزت  ومتشعبا.  ناشطا  واحلقوقي  املدين  املجتمع  وكان  كثريات. 
أو  يبداك  خلود  مثل  الثورة  خالل  املرأة  حقوق  إىل  راديكالية  أكثر  نظرة  مع  جديدة 
رت نساء حركة اجلوامع١٩ دورا جديدا يف املامرسات الدينية مثل  اكرام يوسف. وطوَّ
املسلمني  االخوان  مجاعة  داخل  شبايب  تيار  ويوجد  الفقهي.  واالجتهاد  الصالة  إقامة 
أقرب إىل تطلعات النساء، عىل غرار النسوية اإلسالمية.  وتعّرف مارجو بدران٢٠ 
النسوية اإلسالمية كحركة إبداع وممارسة نشأت يف تسعينيات القرن املايض يف أماكن 
متعددة مثل إيران وتركيا وأمريكا الشاملية وأفريقيا اجلنوبية وماليزيا، يف بيئة جامعية. 
وتعيد احلركة جذر قضية املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتامعية اىل القرآن، مبقاربة 
اجتهادية نسوية تركز عىل اآليات التي تقول باملساواة األساسية بني النساء والرجال 
يف  السائدة  الذكورية  واملامرسات  بالتفكري  تندد  وهي  إنسانا.  معا  االثنان  باعتبارمها 
املجتمعات اإلسالمية وتعّدها دخيلة عىل اإلسالم. ويف ظل احلكم اإلسالمي املنتخب 
تعطي مقاربة احلركة النسوية اإلسالمية لقضية املساواة اإلطار الفكري والعميل الذي 
يسمح بالربط بني املنظومة الفقهية السائدة يف البلدان العربية ومنظومة حقوق اإلنسان 

بني الرشق والغرب، وبني الفكر واملامرسة، وبني املرأة والرجل.

نقاط الضعف واملقايضات 
املتصاعد  التسليم  اىل  املايض  القرن  مثانينيات  يف  ساد  الذي  السيايس  الرصاع  دفع 
حقوق  حساب  عىل  الشخصية  األحوال  قضايا  يف  للترشيع  كمصدر  الدين  مبرجعية 
الزواج،  يف  الوصاية  الطالق،  حق  األبوية،  السلطة  الزوجية،  الطاعة  (اإلرث،  املرأة 
واإلذن بالسفر، الخ...) كام استخدم النظام القدمي يافطة حقوق املرأة كوسيلة لتجميل 
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وتلكأت   .األوىل السيدة  بـ  املجال  هذا  يف  اإلنجازات  رابطًا  الغرب  أمام  صورته 
نسوية  شعارات  اعتمدت  أحزاب  ظل  ويف  النخبوي  ماضيها  بحكم  النسوية  احلركة 
وممارسات أبوية وأفكارًا علامنية يف الظاهر فقط، حتى إن بعض اإلعالم كان يصف 
ذكورية  (هيئة  العسكري  املجلس  اإلمساك  وكان  أخالقيًا.  كمنحالت  الناشطات 
قمعية بامتياز) بالسلطة دورًا يف تعزيز إقصاء النساء عن مراكز صنع القرار فهمشت من 
اللجنة الدستورية ومن اللجان املنوط هبا كتابة الدستور اجلديد، كام أن التعيني الوزاري 
قلل عدد الوزيرات من ٣ اىل ٢. وبفوز االسالميني يف االنتخابات النيابية مع خطاهبم 
املزدوج عن حقوق املرأة، زاد التوتر بني التيارات العلامنية والليربالية من جهة واحلكم 
اجلديد من جهة ثانية، وخاصة أن السلفيني أوصوا بإسقاط القوانني التي متنح املرأة حق 

الوصاية عىل األطفال والطالق باخللع.

التحديات
وجود التيارات اإلسالمية عىل رأس السلطة يف الفرتة اإلنتقالية يضع حقوق املرأة يف 
مهّب املقايضات، مما يشكل حتديا أمام احلركات والشخصيات النسوية البارزة ملنع 
هذه املتاجرة. وهذا األمر سيتطلب منها تنسيق اجلهود مع اجلمعيات احلقوقية وتيارات 
رسم  مث  أوًال،  واملساوة  االجتامعية  للعدالة  املنارصة  االسالمية)  النسوية  (مثل  أخرى 

اسرتاتيجية لتكريس مكتسبات املرأة يف املواجهة مع احلكم اإلسالمي.

اليمن: النجومية والالعنف
مشاركة النساء يف زمن الثورة

شاركت النساء واجلمعيات النسائية يف التظاهرات ويف الدعم اللوجيستي لالعتصامات، 
ونظمت تظاهرات نسائية كبرية، وبلغ عدد النساء مخس عدد املتظاهرين يف ساحة 
التغيري، كام نظمت التنسيقيات يف املدن الكربى، ورافق الرجال أخواهتم وبناهتم إىل 

ميدان احلرية. 
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عالمات فارقة
قامت املرأة اليمنية بتأسيس جلان عديدة، من بينها جلنة اإلعالم، وتصدرت توكل 
بعد  رساحها  وأطلق  األمن  قوات  قبل  من  واعتقلت  اجلموع  ملخاطبة  املنابر  كرمان 
أسبوع. ويف ترشين األول ٢٠١١ تظاهرت مئات من النساء يف صنعاء وقمن بحرق 

حجاهبن كإحتجاج رمزي ً عىل تلكؤ عيل عبد اهللا صالح يف الرحيل.

الفرتة اإلنتقالية
نقاط القوة

يف  الثورة  عىل  والالعنفي  املدين  السلمي  الطابع  يطغى  أن  حقًا  مذهال  كان  لقد 
احليز  من  باخلروج  للمرأة  الثورة  سمحت  وقد   .الرجال زينة  السالح  يعترب  بلد 
اخلاص اىل امليدان العام بأعداد كبرية مما أدى اىل زيادة عدد الناشطات يف الثورة. 
دفع  اىل  للسالم  نوبل  جائزة  وحاملة  للثورة  كنجمة  كرمان  توكل  ظهور  وأدى 
امرأة  وأول  الثورة  لقيادة  الرمز  فهي  أكرب.  بزخمٍ  املشاركة  اىل  اليمنيات  النساء 
اليمني  اإلصالح  حزب  يف  كرمان  توكل  وتنشط  نوبل.  جائزة  عىل  حتوز  عربية 
 ١٢ ٢٠٠٧ عضوًا يف جملس شورى احلزب مع  (اسالمي معتدل) وانتخبت يف عام 

زميالهتا. من 
بالنساء  خاصة  حزبية  هيئات  من  القيادي  الدور  هذا  اىل  كرمان  توكل  قفزت 
منظمة   ٢٠٠٥ عام  يف  وأسست  املدين.  املجتمع  قطاع  يف  بالعمل  هلا  سمحت 
صحفيات بال قيود مما عزز نضاهلا من أجل حرية التعبري واحلقوق املدنية والعدالة 
اجتامعية،  وناشطة   ،كإصالحية أدوارها  لتعدد  جماال  هلا  وفتح  اإلجتامعية، 
وصحفية. وكذلك افسح هلا يف املجال لبناء شبكة عالقات واسعة مما سهل وصوهلا 
إىل القيادة، وذلك رغم معارضة التيار السلفي يف حزب اإلصالح لتقوية حضور 
املرأة وتعزيز دورها القيادي. وأتت الثورة فقدمت لتوكل فرصة القيادة واالبتكار 
اإلصالح  عىل  الالعنفي  كرمان  توكل  نضال  وتركز  الوطني.  احلدث  ومواكبة 
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إسالمية  حركة  ظل  يف  للنساء  القيادي  الدور  تعزيز  أجل  ومن  للمجتمع  السيايس 
يف  املساواة  أي  املركزية  املرأة  فقضية  املرأة.  حقوق  قضية  من  موقفها  يف  غامضة 
احلي  املثل  كرمان  توكل  وتبقى  اإلصالح.  حزب  نضال  صلب  يف  ليست  احلقوق 

.٢١اإلسالمية النسوية  لتيار 

نقاط الضعف واملقايضات 
التمييز كبري جدا بني النساء والرجال يف اليمن التي حتظى باملرتبة األخرية يف التقرير 
فالوضع  أيضًا.  واجلنوب  الشامل  بني  فروقات  وهناك  اجلندرية،  الفروق  عن  العاملي 
و٣٥٪  الفقر  خط  حتت  يعيشون  السكان  من   ٪٤٥ وجود  مع  جدا  متدٍن  االجتامعي 
يعانون من البطالة بينام نسبة البطالة النسائية تصل إىل ٧٤٪. وما زال تزويج القارصات 
(٨ سنوات) ساريا يف األرياف مما يساهم يف خفض نسبة التحاق الفتيات باملدرسة 
(٤١٪ لعام ٢٠٠٧) ويزيد نسبة اخلصوبة (٧١٪ لعام ٢٠١٠) عند القارصات ما بني ١٥ 
و١٩ سنة٢٢. وقامت مؤسسة غالوب باستطالع لرأي النساء ما بعد الربيع العريب٢٣ 
أفاد أن اليمنيات يؤّيدن بنسبة ٥٨٪ فكرة أن تكون الرشيعة هي املصدر الرئييس الوحيد 

للترشيع ما بعد الثورة. 

التحديات
سعيًا  واحلكومة  املدين  للمجتمع  ممثلني  بني  الوطني  احلوار  مسار  يف  اليمن  دخل 
عام  يف  العامة  االنتخابات  وإجراء   ٢٠١٣ عام  يف  اجلديد  الدستور  وصياغة  لتحضري 
اهلش  االجتامعي  والوضع  النسوية  للحركة  احلايل  الضعف  ظل  يف  ولكن   .٢٤٢٠١٤
واألمية.  الفقر  مكافحة  يبقى  للناشطات  األسايس  التحدي  فإن  للتصدع،  والقابل 
فإذا التزمت احلركة النسائية هذه القضية سيكون تأثريها عميقا عىل سياسات التعليم 

والعمل، ما جيعلها أكثر إنصافا للنساء والفتيات. 
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البحرين: الثورة المخنوقة
مشاركة النساء يف زمن الثورة

كانت مشاركة النساء يف انتفاضة البحرين توازي مشاركة الرجال، وتقدم دورها يف التنظيم 
والقيادة بحكم التجربة يف عام ٢٠١٢. وكانت النساء يف طليعة املطالبني باإلصالحات؛ وقد 
تعّرض الكثري منهن لالعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهن أمام حماكم الطوارئ العسكرية.

عالمات فارقة
كشفت الصحافيات والناشطات يف منظامت املجتمع املدين عن قمع التظاهرات السلمية، 
ودعت املعلامت إىل اإلرضابات العامة، ووفرت املمرضات والطبيبات املساعدات الطبية 
للجرحى، وطالب احتاد النساء البحرانيات مبشاركة النساء يف أي مفاوضات ستجري 
بني احلكم واملعارضة. وكانت أكثرية املشاركات يف جتمع اللؤلؤة من اللوايت شاركن 
التظاهرات املناهضة لقانون املرأة. وأرضبت زينب خواجة عن  منذ بضع سنوات يف 
أيقونة  فأصبحت  خواجة  اهلادي  عبد  والدها  اعتقال  رشوط  بتحسني  مطالبة  الطعام 

الثورة البحرانية٢٥. 

نقاط القوة
بالرغم من القمع املامرس ألكثر من ١٨ شهرا، ومقتل ٨٠ شخصًا وهدم دوار اللؤلؤة 
(مرسح الثورة البحرانية)، تابع الثوار حتركاهتم. وأشار استطالع غالوب إىل وجود 

وعي عاٍل لدى البحرانيات مبا خيص املساواة يف احلقوق بني اجلنسني.٢٦ 

نقاط الضعف واملقايضات 
من أهم نقاط الضعف سيادة الدعاية الرسمية التي يقوم هبا النظام والتي تقدم الثورة 
بوصفها إطارًا للمطالب اخلاصة بالطائفة الشيعية؛ وهو ما يعّزز قسمة الشعب البحريني 

عموديا. هذا باإلضافة اىل ضعف احلركة النسائية الوطنية الشاملة والعابرة للطوائف.
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التحديات
يطرح  وهذا  الثورة.  أهداف  حتقيق  يعرقل  البحرين  يف  القائم  الطائفي  االنشطار 
عىل البحرينيات أولوية العمل إلعادة اجلسور بني مكونات املجتمع البحريني وتوحيد 

احلركة النسائية.

ليبيا: الثورة المدعومة
مشاركة النساء يف زمن الثورة 

الرجال  وأرامل  أمهات  أقامت  حيث  الثورة  انطالقة  عند  أساسيا  دورًا  النساء  لعبت 
الذين قتلوا يف عام ١٩٩٦ يف سجن أبو سليم التظاهرة األوىل يف ١٥ شباط ٢٠١١ أمام 
حمكمة العدل يف بنغازي لالحتجاج عىل اعتقال حماميهم.٢٧ وشاركت املرأة الليبية يف 
االحتجاجات احلاشدة يف خمتلف املدن الليبية. وعندما بدأت عسكرة الثورة، شاركت 
النساء يف نقل املعلومات وهتريب السالح (مثل عيشة غدور وهي طبيبة نفسية) ويف 

تنظيم اإلغاثة ودعم املصابني وعائالهتم٢٨. 

عالمات فارقة
تكونت جمموعات نسائية لتقدمي الدعم اإلنساين واملعنوي للعائالت املّرشدة أو التي فقدت 
أحد أعضائها. كام شاركت النساء يف املعركة ومحلت السالح (مثل بيت موادة)؛ وباعت 
نساء مجعية شهيد مرصاطة ُحليهنَّ لرشاء السيارات احلربية٢٩؛ وأخربت إميان العبيدي 
(حمامية) الصحافيني أمام عدسات العامل أهنا تعرضت لالغتصاب عىل أيدي قوات األمن. 
ووثقت سعاد الوهايب ٥٤ حالة من االغتصاب؛ وجتمعت ١٠٠٠٠ امرأة يف ساحة الشهداء 
واحتشدت  ٢٠١١؛  األول  ترشين   ٢٠ يف  القذايف  نظام  بسقوط  لالحتفال  (طرابلس) 
االغتصاب يف  ضحايا  بدعم  للمطالبة  األفواه  مكّمامت  وهّن  صامتة  مسرية  النساء يف 

(ترشين الثاين ٢٠١١) وسلمت منظامت املسرية رسالة اىل مكتب رئيس احلكومة٣٠. 
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الفرتة االنتقالية
نقاط القوة 

فرص  عىل  املرأة  وحصلت  النساء.  من  ُهنَّ  اجلامعات  من  املتخرجني  أعداد  غالبية 
متزايدة للتعليم وللعمل. وعبأت الثورة عددا من النساء اللوايت بدأن يطالبن باملساواة 
مع الرجال٣١، كام بدأت الليبيات بتشكيل مجعيات نسائية وتوزيع طلبات االنتساب 
سعيا إىل حتسني التمثيل النسائي. وشكلت ليبيا استثناءا عندما ربح التيار غري اإلسالمي 
االنتخابات النيابية من بني جمموعة البلدان التي وصلت إىل املرحلة االنتقالية. ويشري 
استطالع غالوب أن (٣٢٪) فقط من الليبيات يوافقن عىل تبني الرشيعة اإلسالمية 

كمصدر رئييس وحيد للترشيع ما بعد الثورة. 

نقاط الضعف واملقايضات 
تقف ليبيا يف املرتبة ٩١ من ١٠٢ يف قضية املساواة بني اجلنسيني، وهذا التخلف ناتج 
عن التقاليد األبوية املتأصلة يف الثقافة القبلية املهيمنة عىل املجتمع. ورغم أن للمرأة الليبية 
حق التصويت منذ ١٩٦٤ وهلا تتمتع ١٩٩٧ بـ ميثاق حقوق وواجبات املرأة، لكن 
ذلك كان حربا عىل ورق يف ظل نظام سيايس مستبد يعاقب باإلعدام الشخص الذي 
يتجرأ عىل االنتامء إىل مجعية غري مرصح هبا. ومع نجاح الثورة، اعتمد املجلس الوطني 
االنتقايل مرشوع امليثاق الدستوري الذي يؤكد يف مادته األوىل أن الرشيعة اإلسالمية 

هي املصدر الرئييس للترشيع ويعترب باطال أي قانون خيالفها٣٢.

التحديات
يف ظل اخللفية القانونية واالجتامعية والتارخيية املذكورة أعاله، وانعدام وجود حركة 
املساواة  نحو  للتقدم  مصرييا  حتديا  الليبيات  ستواجه  اآلن،  حتى  مستقلة  نسوية 
واملشاركة واحلرية. وال ننسى متايز الثورة الليبية عن سابقتيها التونسية واملرصية، إذ إن 
حتوهلا الدميقراطي مرَّ مبخاض عنيف حيث استرشى العنف اجلنيس ضد النساء.  ونظرا 
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يواجه  وإذ  للثورة،  األخرية  الفرتة  يف  ممنهجا  طابعا  اختذت  التي  االغتصاب  حلاالت 
توثيقها صعوبات مجة٣٣، ينبغي يف مسار العدالة االنتقالية (املحتملة) العمل عىل تصنيف 
االغتصاب كجرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية (حتى اآلن مل ترفع أي شكوى بجرم 
هللا  وعبد  اإلسالم  سيف  وابنه  القذايف  معمر  ضد  الدولية  املحكمة  أمام  االغتصاب 
السنويس٣٤). ويف إطار العدالة االنتقالية، فإن اعتبار االغتصاب جرمية ضد اإلنسانية، 
سيعطي النساء الليبيات والعربيات بشكل عام، الفرصة لطرح موضوع العنف اجلنيس 
االغتصاب،  ضحايا  يعيشها  التي  الصمت  ثقافة  من  اخلروج  يف  وسيساعدهن  علنًا، 
الناشطات  عىل  وينبغي  بأكمله.  املجتمع  إنصاف  سكة  عىل  االنتقالية  العدالة  ويضع 
واملساعدة يف  للدفاع  الليبيات التنسيق مع مجعيات عربية خمرضمة (نسوية وحقوقية) 
متابعة هذه القضية املحورية (العنف ضد النساء يف مسار العدالة االنتقالية) وتأسيس 

تكتل نسوى كمرصد حلقوق النساء يف الفرتة االنتقالية. 

سوريا: الثورة العسيرة
مشاركة النساء يف زمن الثورة

اشرتكت املرأة السورية يف كل أنحاء البالد يف تظاهرات نسائية أو كجناح خاص يف 
األرسة.  ربُّ  إليهم  وانضمَّ  وأطفاهلا  أرسهتا  مع  تظاهرت  كذلك  الرجال.  تظاهرات 
وتظاهرت يف الليل ويف النهار، يف املدن واألرياف، يف األزقة الضيقة كام يف الشوارع 
األغاين  وأطلقت  بعضها،  وقادت  االحتجاجات،  تنظيم  يف  وشاركت  العريضة. 
والقتل  واالغتصاب  والتشويه  والتعذيب  والشتائم  االعتقال  وحتملت  والصيحات. 
كوسيلة  النساء  اختطاف  ظاهرة  هناك  وكان  عائلتها٣٥.  أفراد  ألحد  او  هلا  املبارش 
اخلطف  واستعمل  احلسني).  حممد  شقيقة  احلسني  (زينب  العائلة  أفراد  عىل  للضغط 
التنسيق  النساء بعض جلان  مت  ونظَّ الكبرية.  االحتجاجات  وأماكن  دوما  خاصة يف 
وتشارك  الوطني.  املجلس  يف  عضوا)   ٣٦ أصل  (من  نساء  ثالث  وتشارك  املحلية، 
املرأة السورية يف املقابالت الصحفية والتليفزيونية وتكتب املدونات (مثل رزان غزاوي 
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وكاترين التاليل اللتني اعتقلتا) وتنرش املقاالت (مثل الكاتبة سمر يزبك التي اضطرت 
اىل اللجوء إىل اخلارج)، وتعمل كصحفية متطوعة فتصور احلدث يف امليدان، وترسل 

الصور أو الفيديو اىل الوسائل اإلعالمية الدولية.

عالمات فارقة
بروز قيادات نسائية مثقفة مثل سهري االتايس، أو من عامة الشعب مثل تنسيقية نساء 

دوما احلرة. ولقد هتف املتظاهرون واملتظاهرات: 
صوت املرأة ثورة ثورة، صوت املرأة مش عورة
ثورتنا ثورة نسوان، حيوا سهري وحيوا رزان

وٌكرمت املرأة السورية بجوائز دولية مثل فوز رزان زيتونه بجائزة سخاروف وأنا 
بوليتوفسكايا٣٦. ومؤخرا فازت بجائزة ابن رشد. وأطلقت املرأة السورية التظاهرات 
النسائية والليلية واملنزلية والصامتة والطيارة، وكتبت الشعارات لتظاهرات يوم اجلمعة 
ورددها املتظاهرات واملتظاهرون، واستعملت احلجاب إلخفاء وجهها عن رجال األمن 
يف التظاهرات حتى أن بعض النساء يف الزبداين استخدمن العمل السوري كحجاب (علًام 
أن نسبة املحجبات يف سوريا أقل مما نراه عىل الشاشات الفضائية).٣٧ وعملت السوريات 
كصحفيات يف التصوير ونقل اخلرب وتعميمه يف ظل نظام ميارس التعتيم اإلعالمي، 
اجلرحى  بحامية  وقمن  الطبية.  واألجهزة  والدواء  التصوير  معدات  ونقل  هتريب  ويف 
وإخفائهم ومعاجلتهم ومحاية الرجال بأجسادهن عند اقرتاب رجال األمن العتقاهلم. 
وفتحن بيوهتن كمستشفيات ميدانية خوفًا من تعريض اجلريح لتعذيب األمن. وكانت 
املرأة السورية خترج بدوريات استطالعية قبل انطالق التظاهرات (تنسيقية دوما) كون 
الرجال مطلوبني. وبالرغم من البيئة املحافظة (العيب) قمن بالتجول من منزل اىل منزل 
حلشد السيدات وإعطاء زخم للتظاهرات خاصًة بعد االعتقاالت العشوائية. وتظاهرت 
األمحر  مبناديل  يلوحن  وهن  بأجسادهن  السورية  الثورة  عمل  راسامت  الزبداين  فتيات 
واألخرض واألبيض. ويف البيضاء يوم ١٣ نيسان ٢٠١١، وبعد اعتقال كل الرجال، 
تظاهرت النساء عىل الطريق العام واستطعن لفرتة إيقاف الدبابات، مث حتدثن مبارشًة 
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 .أنا ابنة حرة المرأة حرة :أمام الكامريا مطالبات بإطالق رساح رجاهلن ومرددات
خالل  من  املركزية  قضيتهن  الثوار  من  املعتقلني  قضية  السوريات  النساء  واعتربت 
املعتقلني  صور  جامعات  مجعة،  بعد  مجعة  املوضوع  عىل  واملثابرة  والفتاهتن  هتافاهتن 

واملعتقالت وحامالت آمال عائالهتم.  

نقاط القوة 
حسب بيانات البنك الدويل٣٨ فإن ٦٨ ٪ من الفتيات دخلن املدرسة الثانوية بينام ٤١٪ 
دخلن سوق العمل (٢٠١١)، وأظهرت النساء خالل الثورة مستوى عاليًا من التعبئة 
والتنظيم وااللتزام عىل مدى ١٨ شهرا٣٩، كام أفرزت النساء قيادات ماهرة. وتعطي 
امللتزمات  السوريات  والطالبات  والفنانات  واملحاميات  والكاتبات  الصحافيات  أعداد 
مبطالب الثورة وحراكها صورة عن اإلمكانيات الكبرية لربوز قيادات وتنظيامت نسائية 

يف املستقبل.

نقاط الضعف واملقايضات 
الورق  عىل  حيظني  فهن  وضعهن.  يف  هائًال  تناقضًا  السوريات  تعيش  الليبيات،  مثل 
باملساواة٤٠ بينام عىل أرض الواقع، ال يزيد متثيل النساء عن ١٢٪ من جملس الشعب 
(وهي الغرفة الربملانية الوحيدة يف سوريا، ودون أن ختّصص احلكومة كوتا نسائية). 
وتوجد منظمة نسائية وحيدة هي االحتاد العام لنساء سوريا وهي منشأة حكومية. 
السن  عن  (فرتاجع  اإلسالميني  مع  للمساومة  كسلعة  املرأة  حقوق  النظام  ويستعمل 
للرشيعة  خمالفًا  االتفاقية  يف  البند  هذا  معتربًا  السيداو  اتفاقية  حسب  للزواج  القانوين 
والذي  عاما   ٥٠ منذ  السائد  القمعي  املناخ  يف  األساسية  املشكلة  وتبقى  اإلسالمية). 
كان ُمصادرًا حلرية الرأي والتعبري والتجمع والتظاهر مما مجد املسار التحرري للمرأة 
استطالع  ويبني  عام.  بشكل  وأبويًا  تقليديًا  السوري  املجتمع  يبقى  كذلك  السورية. 
غالوب أن السوريات من أقل املدافعات عن حق الطالق وعن حق العمل خارج 

املنزل من بني نساء دول الربيع العريب.
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التحديات 
أمام السوريات ورشة عمل شاقة لسلوك طريق املساواة واحلرية والعدالة االجتامعية. 
ومع عسكرة الثورة والعنف املتزايد (ومنه العنف اجلنيس) ولعب النظام عىل االنتامءات 
الطائفية وانتشار القتل والدمار عىل صعيد واسع، تفرض بعض األولويات نفسها عىل 
النساء. يف الفرتة االنتقالية اآلتية ميكن للنساء فرض أنفسهن كالعبات أساسيات يف 
موضوع املصاحلة الوطنية، بالرؤية واملهارة والفعالية (وهي مهام مفتوحة أمام النخب 
واملثقفات والناشطات). إضافًة اىل ذلك، يقع عىل عاتقهن املشاركة الواعية وتفعيل 

التحالفات والتعمل من جتربة تونس ومرص لكي يلبي الدستور اجلديد تطلعاهتن. 

العناصر المشتركة
دالالت ومعاين مشاركة النساء

بعد عقود من احتقار اإلنسان وقمعه وكبته بالعنف وإذالله بالفساد، أعادت الثورات 
رصخة  لنتذكر  السياسة.  ملعب  إىل  أعادته  كام  وجوده  ومعنى  قيمته  لإلنسان  العربية 
الشاب السوري: أنا ماين حيوان أنا إنسان. واملطالبة باحلرية والكرامة والعدالة ومكافحة 
الفساد، أعطت الثورات طابعًا أخالقيًا. وامللفت للنظر انه بالرغم من الصعوبات املالية 
االقتصادية  املطالب  فإن  عزيزي)  بو  حممد  (رمزهم  البطالة  وتصاعد  األرياف  وفقر 
واالجتامعية كانت هامشية إن مل نقل غائبة. وبرز عند املتظاهرات واملتظاهرين وعي 
املقموعة، وعربوا عن  واملدن  الثائرة  البلدان  فتضامنوا مع  الترصف والتعبري:  عايل يف 
وخاطبوا  واملناطقية،  والعرقية  الدينية  أطيافه  مبختلف  املجتمع  فئات  لكل  احرتامهم 
وجدان اجلنود، وترصفوا بإنسانية عندما أسعفوا اجلريح حتت النار وسحبوا املوتى حتت 
اخلطر وأخفوا املالحقني واجلرحى. وفرض التواجد الكثيف للنساء وجوب الترصفات 
التضامنية يف امليدان وأعاد االعتبار علنًا لقيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحرتام احلياة 
باالستبداد  الديكتاتوريات  تسوسها  التي  املجتمعات  يف  مقموعة  قيم  وهي  البرشية؛ 



٤٢٩ النساء في الثورات العربیة

صورة  العربية  الثورات  يف  النسوي  للمكون  الفعال  احلضور  وأبرز  الرببرية.  وقيمه 
مؤنسنة أدهشت العامل وجعلت العرب يكتشفون أنفسهم من جديد. هذه القيم وهذه 
املامرسات تعيد االعتبار إىل معاين احلياة يف املجتمع والسياسة؛ وهي يف معظمها قيم 

وترصفات إنسانيه أكان حاملها نساء أم رجاًال. 

حتطيم الصورة النمطية  
فتحت املشاركة الطوعية يف الثورات جماًال أمام النساء لعيش املساواة عىل أرض الواقع 
مع الرجال، ما عّدل الصورة النمطية للمرأة؛ إذ أضافت مشاركتها إىل دورها كمصدر 
وحاضن للحياة (اإلنجاب والتغذية واحلامية) أدوارًا أخرى مارستها يف احليز العام من 

مثل:
مرص،  (تونس،  اإللكرتونية  مدوناهتا  عرب  للرأي  وقائدة  السياسية  الناشطة  دور 
مقالتها  أو  سورية)،  تونس،  (اليمن،  اجلموع  خماطبتها  عرب  أو  البحرين)  سوريا، 

الصحفية (البحرين، مرص، سورية)؛
ودور الناشطة االجتامعية التي تضع كفاءهتا العلمية واللوجيستية وعالقاهتا اإلجتامعية 
واالعتصامات  التظاهرات  تنظم  جريئة،  حارضة،  فهي  الثورة.  خدمة  يف  واملهنية 
مبساعدة أوالدها، وتشجعهم عىل املشاركة، ورائدة يف التظاهرات (النسائية والليلية 

والطيارة) أو مؤزارة تنظيميا وعدديأ؛ 
ودور املثقفة حيث بّينت مشاركة الكاتبات واحلقوقيات والصحفيات والفنانات 
غنى املستوى الفكري والفني لدى املرأة بأسلوب مفعم باالبتكار احلر، وبعد صمت 
وكشفت  والفضائي  املحيل  اإلعالم  يف  وبرزت  كتبت  وقد  الزمن.  من  عقودًا  دام 

للصحافيني رشاسة القمع.
هذه الوجوه كلها عدلت الصورة النمطية للنساء: فمل تعد املرأة ختتزل بجسد ينجب 
وُيقمع وُيحجب، بل أصبحت وجوهًا وأصواتًا متعددة، حتى أهنا يف بعض األماكن 
من  ختلصت  أهنا  واألهم  وصوهتا.  الثورة  وجه  أصبحت  البحرين)  سورية،  (اليمن، 
صورة تلصق هبا كلام نشب نزاع عنيف وهي صورة الضحية. ففي النزاعات العنيفة 
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تربز صورة الثنائي املرأة والطفل (ويف بعض األحيان الشيخ) رمزًا لكائن هزيل، منزوع 
إيقاع  الصورة عىل  العربية حتطمت هذه  الثورات  اجلالد. يف  فظاعة  القدرات لفضح 
املواطنني  كسائر  ضحية  فهي  القمع  ضحية  املرأة  كانت  فإذا  املستبدين.  أصنام  حتطم 
الثائرين وليست رمزًا للضعفاء واملستضعفني. وقامت ناشطات مرصيات بوضع خط 
ساخن لإلعالن عن أي حترش جنيس٤١ ومل ينتظرن الشفقة من أحد. فقد واجهن القمع 
العنيف لرجال األمن والبلطجية والشبيحة ومحني الناشطني وفتحن منازهلن كمستشفى 
ميداين رسي ملعاجلة اجلرحى، وتنشقن الغازات السامة، واسُتهدفن بالرصاص احلي، 
الصورة  من  وبخروجها  الشباب.  مثل  مثلهن   .... وقتلن  وعذبن  وحجزن  وخطفن 
النمطية فتحت املرأة الباب لألبناء فخرجوا بدورهم وشاركوا يف الثورة. وبخروجها اىل 
الساحات والشوارع واألزقة، وبحديثها مع من يشاطرها الرأي أو خيالفها، أبطلت املرأة 
رمزية احلجاب كعازل وقائي. واألهم أهنا خرجت طوعًا كمواطن فرد وليس كرقم 
يف قطيع، أي أهنا عززت فرديتها جماهرة بإسمها وهويتها. وكتبت فوزية ُزعاري٤٢: 
احتّلت النساء الشارع، عابرًة من احللقة العائلية الضيقة (دون تأثري سيايس) اىل املوقع 

السيايس بامتياز حيث الشعب يفرض صوته عىل احلاكم. 
أصبح جسدها الذي كان موضوعًا تصوغه األديان ملكها اخلاص ورمزًا لسيادهتا 
وحلريتها الفردية، تعطيه شكًال وصوتًا عىل مرأى ومسمع اجلميع، فتزينه أو تعريه، 
معربًة من خالله عن مواقفها السياسية. وخروج النساء من منزهلن ومن حياهتن اليومية 
ومن دورهن النمطي يف جمتمع أبوي مطالبات بالتغيري واحلرية واملشاركة كان خطوة 
لنساء  نقيضا  مثال  الثورة  يف  املرأة  أعطت  ولقد  واملساواة.  التحرر  ممارسة  يف  أساسية 
السلطة اللوايت يظهرن كأيقونات تقليدية (اإلغراء والعبودية) ويّربزهن الديكتاتور يف 

حماولة لتجميل صورته يف عني الغرب.

النساء والعنف يف الثورة وما بعدها
لقمع  القوة  مالكي  لدى  املفّضلة  الوسيلة  فهي  الثورة:  قلب  يف  هي  العنف  معضلة 
املستبد  احلاكم  جيعل  الثوار  قبل  من  واستعامهلا  املواطنني،  وختويف  االحتجاجات 
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أصحاهبا  العنف  وسائل  امتالك  يعطي  الرصاع،  ويف  بالعنف.  لإلفراط  هبا  يتحجج 
السطوة عىل اخلصم. أما الالعنف فيعطي أصحابه قوة احلق واألخالق ويتطلب منهم 
اإلبتكار الفكري والرمزي والفني يف مواجهة آلة القمع وخماطبة ضمري اخلصم والعامل يف 
الوقت عينه. فسلمية الثورات (ليبيا يف البداية) وإطاللة النساء من خالهلا هو ما أدهش 
العامل وأربك احلكام املستبدين. وجود النساء يف اإلحتجاجات أعطاها وجهها السلمي 
ورقيها، عىل نقيض الرواية الرسمية للحاكم املستبد عن مواجهة عصابات مسلحة. 
هذه  عنف  ويتصاعد  والسلطات  االحتجاجية  احلركة  بني  املواجهة  تتصاعد  وعندما 
االخرية يلجأ عندئذ رجال السلطة اىل اإلغتصاب كأداة حرب بإعادة النساء اىل جمرد 
جسد ميكن إنتهاكه وعقابه إلزاحتهن من املشهد السيايس٤٣، وتركيع املجتمع الثائر.

جهرت علنا  التي  العبيدي٤٤  الليبية إميان  الصحفية  التلفزة  شاشات  رأينا عىل  لقد 
باغتصاهبا وتعذيبها من قبل كتائب القذايف؛ وبعد عام رأينا الصبية املرصية املحجبة 
وكم  الطريق.  عىل  جيروهنا  وهم  األمن  رجال  عراها  التي  الزرقاء٤٥  الصدرية  ذات 
النساء  قيادة  حتت  ضخمة  تظاهرات  فخرجت  املرصي  الشارع  املشهد  هذا  أغضب 
تضامنًا معها. مث ظهر عىل بعض جدران الشوارع رسم الصدرية الزرقاء، رمزًا للعنف 
ضد النساء. ويف شهر آذار ٢٠١٢، تقدمت سمرية ابراهيم بشكوى ضد رجال األمن 
إلجرائهم فحص العذرية للمحتجات وتصويرهن عاريات٤٦ يف العام السابق. وأخذت 
الناشطات السوريات والليبيات يف مجع األدلة عىل عمليات االغتصاب التي حصلت 
اجلسدي  العنف  أن  عىل  دليل  خري  ذلك  وكل  ومرصاطة.  وأدلب  محص  مناطق  يف 
املامرس ضد النساء مل يعد حمكومًا بثقافة الصمت التي كانت حتجبه وتزيد من مفاعيله. 
واخلروج من الصمت بوجه عار، مثل ما رأينا عىل األنرتنت، خيلع عن املرأة صفة 
الضحية األبدية وجيعلها ضحية ممارسة مهجية تطالب بالعدالة. وعندما يتكمل الذكور 
عن اإلغتصاب، دون وصف املرأة بالعاهرة ويطالبون هلا بالعدالة، فهذا يدل عىل تغري 
نوعي يف صورة املرأة أوًال يف مرآة ذاهتا وثانيًا يف مرآة املجتمع ككل. وهكذا يعاد 
االعتبار لكوهنا إنسانة صاحبة حقوق مرشوعة وطبيعية، ويغدو االعتداء عليها اعتداء 

عىل إنسانيتها أيضًا.
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النساء واملجتمع املدين 
بروز النساء يف أروقة الثورة راجع اىل تغري أسايس يف الواقع األنثروبولوجي للمجتمعات 
العربية. فلقد حصل انفتاح ملحوظ يف العالقات األرسية، حيث تراجع زواج األقارب 
(يف مرص من ٢٥ اىل ١٥٪) كام تراجعت نسبة تزويج القارصات (ما عدا يف اليمن)٤٧. 
وكذلك تراجعت األمية من ٥٩٪ يف السبعينيات اىل ٣٥٪ يف التسعينيات، وتراجعت 
األمية لدى الصبايا حتديدًا بني ١٥ و٢٤ عامًا من ٤٥٪ يف مثانينيات القرن املايض إىل 
احلديث  العامل  عىل  انفتاح  إىل  املعطيات  هذه  تؤرش  احلايل٤٨.  القرن  بداية  يف   ٪٤,١٩
وعىل املعرفة. فارتفاع عدد اجلامعيات واجلامعيني خالل العقود الثالثة املاضية، وأعداد 
وأعداد  املاضية،  سنة  عرشة  اخلمس  خالل  والعاملية  العربية  للفضائيات  املشاهدين 
العائلية  الرتكيبة  يف  تصدعا  خلق  ذلك  كل  العقد،  هذا  خالل  اإلنرتنت  مستعميل 
والسياسية حيث مل تعد العائلة التقليدية واحلزب الواحد املصدر الوحيد للمعرفة وال 
(العائلة  كانا  بعدما  املجتمع،  من  واسعة  لرشائح  الوحيدة  والعالئقية  القيمية  املنظومة 
واحلزب) الركيزة الصلبة لذلك كله. كذلك أصبح منط املجتمع املدين، ببنيته التعاقدية، 
وعالقاته الدميقراطية، واإلدارة احلكيمة للموارد، فضًال عن احلاكمية الرشيدة، كام 
بانفتاحه عىل التشبيك الدويل وتبادل األفكار. أصبح هذا النمط مطلوبًا ومرغوبًا لدى 
فئات واسعة من املواطنني؛ وهو منط نقيض للسائد يف ظل القمع السيايس والتقليد 
االجتامعي. ولقد فتحت كل هذه التغريات فجوة واسعة يف املجتمعات العربية أتاحت 
تطلعاهتا  عن  تعرب  لكي  الشعبية  الثورة  فضاِء  اىل  التسلل  النساء  مثل  مقموعة  لفئات 

وأحالمها.

النساء ووصول اإلسالميني إىل السلطة
يسود القلق لدى كثريين من بروز األحزاب والتنظيامت السياسية ذات املرجعية الدينية 
سلطاهنا  تزايد  إمكانيات  عىل  مؤرشات  وهناك  العامة.  احلياة  يف  املتشددة  االسالمية 
يف عدد من الدول العربية مما يلقي بظالل من الشك عىل التقدم املرجتى باجتاه حقوق 
املرأة٤٩. وبعيدا عن اإلعالم ووجهت بعض التظاهرات النسائية يف تونس بحاجز رجال 
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يرصخون النساء إىل املنازل النساء اىل املطبخ٥٠. ويف مرص بعد الثورة تكونت جلنة 
ملراجعة الدستور وجملس الرجال احلكامء بغياب فاقع للنساء فأوصيا بذكورية رئيس 
اجلمهورية. وقلل التعديل الوزاري عدد الوزيرات، وألغت احلكومة متثيل املرأة النسبي 
يف الربملان فانخفضت نسبة النساء من ١٢٪ إىل ٢٪. وجتمعت النساء للتظاهر احتجاجا 
عىل هذا القرار املجحف فواجهتها تظاهرة معاكسة من الرجال اّتهمتها بتعريض الثورة 
للخطر جراء املطالبة املبكرة بحقوق املرأة. ويف تونس، وبالرغم من التطمينات وإعطاء 
الكوتا النسائية كل مداها يف االنتخابات (نصف املقاعد) ختشى النساء أن تنجر اىل 

معركة خلفية حلامية مكتسباهتا بدًال من تطويرها. 

في  المساواة  إلى  الثورة  في  المشاركة  من  خالصة: 
الديمقراطية

عىل  يقع   ،٥١املعارك انتهاء  بعد  للصفقات  موضوعًا  املرأة  تصبح  ال  أن  أردنا  إذا 
عاتق النساء ترمجة مشاركتهن يف الثورة بحقوق تكفلها الدولة التي يسودها القانون.  
ويرتّتب عليهن يف الفرتة االنتقالية وضع إسرتاتيجية للوصول إىل هذه الغاية كام ينبغي 
عليهن وضع خطة عمل خاصة بكل بلد وقابلة للتشارك مع بلدان أخرى، آخذات 
يف احلسبان املكتسبات املوجودة والثابتة واحللفاء املعروفني واملحتملني مثل النسوية 
االسالمية (مرص) واحلاجات امللحة والقضية الناجحة التي تربط كل هذه العنارص. 
وحقوق  مشاركة  بقوة  تدعم  التي  القضايا  بعض  برزت  آنفًا  جاء  ما  ضوء  وعىل 

النساء، مثل:
املطالبة واملشاركة يف مسار العدالة االنتقالية (ليبيا)  .١

املطالبة واملشاركة يف مسار املصاحلة الوطنية (سوريا والبحرين)  .٢
العمل عىل جترمي العنف اجلنيس (مرص، ليبيا، تونس)  .٣

كام  واالجتامعية،  االقتصادية  األساسية  حقوقهن  من  النساء  حرمان  مكافحة   .٤
نصت معاهدة سيداو. (اليمن)
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مقارعة الثقافة الذكورية املهيمنة بنرش التوعية عىل حقوق املرأة وربطها سياسيا   .٥
واجتامعيا بقيم املواطنة. (تونس)

وعىل صعيد املشاركة السياسية فإن املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية تشكالن 
فإذا  املرأة.  ملصلحة  عامة  وسياسات  قوانني  إقرار  إىل  ُتفيض  أن  شأهنا  من  مهمة  آلية 
ورشة  يف  رئيس  كبند  االنتقالية  والعدالة  الوطنية  املصاحلة  فرض  يف  النساء  نجحت 
وطنية، فإن فرصة فريدة ُتتاح لنبذ العنف والكراهية من املجتمع؛ ومما ال شك فيه أن 
املرأة ستكون املستفيد األول من نبذ العنف كوهنا أوىل ضحاياه. وتظهر الدراسات٥٢ 
أن النساء إذا شاركن يف هكذا ورشة فسيعززن من فرص نيل حقوقهن ومشاركتهن 
يتطلب  الذي  العام  املجال   اخرتاق ميكنهن  كام  االنتقالية.  الفرتة  يف  السياسية 
دورا  يلعبن  العنيفة  النزاعات  يف  النساء  أن  املعلوم  فمن  واملرونة.  واإلبداع  االبتكار 
كبريا٥٣ يف عملية حفظ السالم يف بيئتهن املبارشة ساعيات اىل حل املشاكل وهتدئة 
جديد  جمال  طرح  كلام  مهني،  صعيد  وعىل  دمشق).  يف  ناشد  رفح  (مثل  النفوس 
عىل  ويساعد  النساء.  تتفوق  اإلجتامعية)  الوساطة  ومهن  التعبريية  والفنون  (كامليديا 
ذلك وجود الناشطات واملحاميات والطبيبات واملمرضات واملساعدات االجتامعيات 
والصحفيات والفنانات، ولكل منهن دور يف استقصاء احلقائق (مثال رزان زيتونه يف 
سوريا وسعاد الوهيبة يف ليبيا)، واملرافعات وحل النزاعات واملتابعة النفسية للضحايا، 

واإلعالم واإلعالن...
وعىل صعيد حقوق املرأة، فإن املصاحلة الوطنية والعدالة اإلنتقالية يفتحان للنساء 
ميدانا جديدا لطرح العنف التمييزي ضدهن كجرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية، 
واملطالبة بتجرمي العنف املنزيل يف نّص القانون. إن احلركة النسوية (يف بلدان تواجدها) 
هي الالعب املؤهل لقيادة هذه الديناميكية، وسيتطلب هذا األمر منها مراجعة نقدية 
خلطاهبا وممارساهتا وصورهتا العامة وعالقتها مع السلطة احلاكمة ٥٤ يف ظل إعادة صياغة 
اخلارطة السياسية العامة. وإال فاالحتامل األخر هو بروز قيادات جديدة من ناشطات 
وال  أجلها٥٥.  من  أنفسهم  وسينظمون  املرأة،  قضايا  سيتبنون  الذين  الثورة  وناشطي 
ننسى أيضا بروز ناشطات وناشطني يف اجلمعيات احلقوقية، كام الناشطات يف احلركة 
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النسوية اإلسالمية املوجودة (يف مرص حركة اجلوامع وبشخصية توكل كرمان يف 
اليمن). وتكون التحالفات الظرفية املنسوجة حول هذه القضايا فعالة مع احلركة النسوية 
واضحة  رؤية  إىل  استندت  إذا  والناشطني  والناشطات  احلقوقية  واحلركات  اإلسالمية 
للحركة  بد  وال  واحرتامًا.  مصداقية  النسوية  احلركة  فتزيد  مناسبة،  إعالمية  وسياسة 
النسوية القائمة (أو من خيلفها) أن تبقى العني الساهرة عىل املامرسات والقوانني املتعلقة 
بحقوق املرأة واملساواة وأن تقود وتنظم وتتابع احلركة االعرتاضية واملطلبية. ان التحدي 
كبري لكي حتافظ النساء عىل مكتسباهتن السياسية وتطوير دورهن يف وجه التيارات 
االرتدادية. ان معركتهن للمساواة هي يف بدايتها وهي الضامن الوحيدة للوصول إىل 
ال  الذي  الصوت  العريب  الربيع  نساء  صوت  يبقى  أن  جيب  وحتًام  العادلة.  الدميقراطية 

يكتم. 
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ثقافة دينية سطحية واختار النأي بنفسه عن تطوير املجتمع، أو خطابًا حكوميًا مل يرد 

أكادميية، ناقدة، وباحثة يف املجال النسوي – مرص  *
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أن يفسح املجال ملجتمع مدين قوي وارتأى يف نسوية الدولة (املجلس القومي للمرأة 
للمجتمع  يقدمها  حداثية  واجهة  خري  آنذاك)  الرئيس  زوجة  من  املدعومة  واملؤمترات 
املرصي بشكل عام وللغرب بشكل خاص. يف أثناء االعتصام الكبري، اعتقدت النساء 
أهنن استعدن حقوق املواَطنة كاملة. ُبني هذا االعتقاد عىل ما جتىل يف امليدان (وامليادين 
املرة األوىل  كانت  والشكل.  العقيدة واجلنس  للتعددية: يف  كلها) من قبول حقيقي 
التي ختتلط فيها اجلموع املختلفة وتتواصل بدون خوف، وكانت املرة األوىل (ورمبا 
األخرية) التي ترتسخ فيها قيمة قبول اآلخر، لتجد املرأة املرصية ذاهتا وقد أصبحت 
عوامل  من  ينهل  ساذجا  التفاؤل  ذلك  كان  هل  اجلديدة.  باملرأة  مبرشة  كاملة  ثورة 
احلمل، ومل تكن تلك االستعادة إال حقا حلظيا مرهونا بظرف مكاين وتارخيي (القضية 

الوطنية)؟  
سواء أكانت التفسريات سياسية أم اجتامعية أم حتى نفسية، ال بد من اخلوض فيها 
وحتليلها من أجل فهمها: ما الذي جعل األمر يتغري بني ليلة وضحاها؟ هل كان األمر 
جمرد اجتامع أكثر من مليون مواطن يف مساحة ضيقة متفقني عىل مطلب واحد: الشعب 
واحللقات  املتعددة  للتنظيامت  السياسية  املصالح  اقتضت  هل  النظام؟  إسقاط  يريد 
اليسارية مراعاة وجود نسبة النساء؟ أم أن قضية تقسيم األدوار عىل أساس اجلنس 
تراجعت ثقافيا مع وصول احلراك السيايس إىل الذروة، وهو ما تؤّكده الصيحات التي 
كانت تنادي أن السيايس هو الثقايف، بالرغم من تأكيد النقاد ومنهم الربيطاين تريي 
اجيلتون أن تغيري الثقايف يفوق تغيري السيايس صعوبة١. هناك تفسٌري آخر، يقول بأن 
وجود النساء يف ميدان التحرير كان مالئام إلشكالية التمثيل احلقيقي لكافة طوائف 
الشعب. رمبا. وإذا وافقنا عىل هذا التفسري فهل ميكن أن نستمر يف ذلك دون العودة 
إىل االحتكام ملصطلحات متوج هبا اخلطابات املجتمعية والثقافية والدينية والترشيعية من 

قبيل دور املرأة يف املجتمع وواجباهتا جتاه األرسة٢؟  
مل يكن تواجد النساء يف ميدان التحرير غريبًا أو حتى فعًال يثري الدهشة. إذ كن 
متواجدات دائام يف كافة الفعاليات السياسية التي سبقت الثورة ومل خيتلف تعامل السلطة 
معهن عن معاملة الرجال، بل رمبا كان أسوأ؛ إذ كان يتم اللجوء غالبا إىل استخدام 
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منظومة الرشف جسديا ومعنويا إلقصائهن عن املجال السيايس العام. كام أن تواجدهن 
معظم  كحال  فعاال  دائام  يكن  مل  وإن  وقويا  ظاهرا  كان  املدين  املجتمع  مستوى  عىل 
اجلمعيات األهلية التي كانت خاضعة للقوانني املقيدة للحريات. من هنا كان خروج 
خاصة  السابقة،  النضاالت  لكل  حتمية  ونتيجة  طبيعيا  أمرا  يناير   ٢٥ ثورة  يف  النساء 
إذا أخذنا يف االعتبار أن الناشطة أسامء حمفوظ من حركة ٦ أبريل كانت قد نرشت 
فيديوهات عىل االنرتنت تدعو فيها املواطنني للخروج يوم ٢٥ يناير. كان املشهد يضم 
كافة التيارات السياسية وكافة األعامر – واجتامع األجيال النسائية املختلفة ليس باألمر 
املجال  كان  الذكورية.  السلطة  عن  أحيانا  رشاسة  تقل  ال  األمومية  فالسلطة  اهلّين، 
العام – ميدان التحرير يف هذه احلالة – مليئا هبؤالء النساء من كل الطبقات االجتامعية 
واملهنية ومن كل الفئات العمرية، وهو ما كان يعني أن النساء قد حصلن عىل مكاهنن 
يف املجال العام الذي اختذ لنفسه حقوق املواطنة وكرامة املواطن حمورا. يف هذا املجال 
مشاركة  إلعاقة  تشييدها  يتم  التي  املفتعلة  احلواجز  كافة  اهنارت  باألحرى  أو  انتفت 
النساء يف احلياة العامة ويف املجال السيايس، ومنها عىل سبيل املثال: االختالط واحتاملية 

االحتكاك اجلسدي والتعامل مع اآلخر الغريب. 
إذا كان امليدان قد حتول إىل مركز مقاومة عنيدة استدعتها السلطة الغاشمة، فإن 
هذه املقاومة قد استدعت بدورها خارج امليدان مقاومة مضادة – وهو ما يصطلح 
عىل تسميته اآلن ثورة مضادة – كانت تقف حرفيا عىل هوامش امليدان لتتصيد 
الضحايا. وهنا ميكن النظر إىل املشهد بشكل مفارق للغاية. فالنساء يف داخل امليدان 
بأي  التحرش  أو  املساس  يتم  أال  هو  التحدي  أن  يعتربون  الرجال  وكان  آمنات  كن 

امرأة؛ إذ إن التجارب مع السلطة كانت مريرة وحمفورة يف األذهان.   
التحرش  ظاهرة  انترشت  أن  بعد  األساسية  التحدي  نقطة  هو  النساء  أمان  كان 
دائام  هناك  أن  كثريا  السلطة  روجت  أن  وبعد  مرص  يف  األخري  العقد  خالل  اجلنيس 
قلة مندسة يف أي جتمع أو مظاهرة تتحرش بالنساء جنسيا. وبتجاوز هذا التحدي 
واحرتام اجلسد األنثوي كمساحة مقدسة ال يصح االقرتاب منها أو انتهاكها كانت 
 ٣البلطجية أوىل مؤرشات النجاح. أما هوامش امليدان التي كانت تتغري طبقا هلجامت
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وأعدادهم فقد كانت الصورة فيها متناقضة متاما مع املركز. كان اصطياد النساء من 
أكثر القصص املروعة التي كانت جتعل كل امرأة تفكر كثريا قبل أن تغادر امليدان، كام 

منعت الكثريات من املجيء اليه.
كان هذا االصطياد يتضمن الرضب الوحيش وجذب الشعر والصفع عىل الوجه 
والتحرش بكافة أجزاء اجلسد، مع شتمهنَّ بألفاظ ال تقال إال للنساء. وهو ما خيتلف 
عن األسلوب الذي كان يتم به اهلجوم عىل الرجال. ومن أشهر القصص املروعة ما 
حدث لـ هنى رضوان أستاذة األدب العريب بجامعة كاليفورنيا التي جاءت خصيصا 
لتشارك يف االعتصام، وقد كتبت القصة كاملة عل صفحتها اخلاصة مبوقع الفايسبوك٤.

يف الوقت ذاته كانت الدعاية املضادة للمقاومة يف امليدان تعتمد عىل تشويه صورة 
مت  بل  سلوكهن،  حول  الكثرية  القصص  واختالق  كبري  بشكل  املشاركات  النساء 
توظيف الكثري من النساء أيضا يف هذه الدعاية املضادة. فقد ظهرت إعالميات شهريات 
وفنانات وصحفيات حياولن – بتوجيه من السلطة – إفقاد مصداقية كل من تواجد يف 
امليدان، بل وأتني بصحفيات مأجورات يدعني تلقي دورات تدريبية يف أمريكا وقطر 
حول كيفية قلب نظام احلكم. مل تكن كل امرأة بالرضورة حتمل خطابا نسويا خاصا 
ومندرجا يف السياق العام. فقد كانت القضية السياسية العامة واملطالب االجتامعية هي 
الرابط يف ذاك الوقت. مبعنى أدق، كان الكل جمتمعا حول قضية حترير الوطن. ولسوء 
احلظ، أو باألحرى لتدافع األحداث بشكل غري مسبوق، مل تتوقف النساء للتفكري يف 
مصري النسوية البائس أمام القضية الوطنية. وهو املصري الذي تناولته كافة األدبيات 
العامل  بلدان  يف  االستقالل  بعد  ما  مرحلة  يف  النساء  حقوق  رشح  معرض  يف  النسوية 

الثالث٥. 

الجسد المنتهك
ال تزال ثورة اجلزائر (١٩٥٤–١٩٦٢) مثاال حيا حارضا يف األذهان. تشري املناضلة 
القتال  يف  شاركنا  أننا  فهمنا  االستقالل  بعد  أنه  إىل   بلقدور زليخة  واجلامعية 
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مل  ما  وهو  ونصمت،  بيوتنا  إىل  نعود  أن  جيب  لكننا  حقوقنا،  بكامل  كمواطنات 
نقبله٦. مل خيتلف األمر يف مرص كثريا بالرغم من الفارق الزمني الكبري بني الثورتني 
النساء  جر  مت  فرباير –  األوىل – ١١  النرص  بوادر  ظهور  مبجرد  قرن.  نصف  حوايل 
يعلو  صوت  املرحلة (ال  تلك  يف  الرئييس  اهلم  بوصفها   الوطنية املعركة  أرضية  إىل 
فوق صوت املعركة)، ومل يدركن أهنن أداة مت استخدامها. أما أرض املعركة الفعلية 
واملستمرة فهي تلك التي تتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإنشاء أحزاب ثورية 
جديدة وإعادة صياغة الفكر املجتمعي يف ضوء املتغريات السياسية. يف هذه املعركة 
مت التعامل مع النساء ليس بوصفهن ذوات فاعلة بل بوصفهن موضوعًا تدور حوله 
املعركة وذريعة يف الوقت ذاته تنشب عىل إثرها قضية إشكالية وغالبا ما تكون مفتعلة 
هذه  يف  الثابت  لكن  عنه.  وشاذة  له  وخمالفة  بل  العام  السيايس  السياق  من  وجمتزأة 
املخالفات التي تتحول إىل املعتاد والطبيعي هو أن النساء يتم جتريدهن من صفتهن 
اإلنسانية ويتحولن إىل رمز إلعالء قيمة األصالة والرتاث واحلفاظ عىل اجلذور ليصل 
األمر إىل حتميل النساء عبء احلفاظ عىل اهلوية. كانت العالمة األوىل هي التشكيك 
رأسها  عىل  حجاب  وضع  مث  للثورة،  االوىل  األيام  يف   زهران سايل  استشهاد  يف 
يف الصور عرب تقنية الفوتو شوب. وتوالت العالمات. يف يوم املرأة العاملي ٨ مارس 
٢٠١١ توجهت جمموعة كبرية من النساء صوب ميدان التحرير من أجل االحتفال، 
 (الثالث الطرف  يسمى  ملا  ظهور  أول  هو  هذا  (كان  املارة  من  تعرضن  أهنن  إال 
للسخرية الالذعة أوال، مث للتحرش اللفظي واجلنيس، ومتت مطاردهتن يف الشوارع 
يف  اعتصام  فض  ّمت  مارس –  التايل – ٩  اليوم  ويف  التحرير.  مبيدان  املحيطة  اجلانبية 
ميدان التحرير بالقوة ومت اعتقال كل من كان فيه – رجاًال ونساء – واقتيادهم اىل 
احلريب.  السجن  إىل  نقلوا  مث  ومن  للتعذيب،  اجلميع  تعرض  حيث  املرصي  املتحف 
كان للنساء نصيٌب إضاّيف يف كل ذلك؛ وهو كشوف العذرية التي اضطر املجلس 
واألوروبية  األمريكية  الصحف  عنها  كتبت  أن  بعد  بارتكاهبا  اإلقرار  إىل  العسكري 
إىل  أخرى  مرة  األنثوي  اجلسد  لتحويل  عودة  هاهنا  الدولية.  املنظامت  واستنكرهتا 
وصمة عار، لتحويل املرأة مرة أخرى إىل رمز حيمل يف دالالته املتعددة خطابا يعرب 
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عن هوية األمة كاملة؛ وهو خطاب له منارصوه ومؤيدوه من املحافظني ومن فئات 
ال تنتمي إىل أي من املؤسستني – العسكرية والدينية – لكنها تتبنى خطابا حمافظا جتاه 
املشهد  من  إزاحتهن  إىل  ويسعى  عليهن،  الكامل  الصمت  فرض  إىل  هيدف  النساء 
السيايس كامال. هكذا تلتقي أهداف املؤسسات القمعية والذكورية مع أهداف ثقافة 

ال ترى يف النساء سوى جسٍد ميكن عقابه أو إخفاؤه أو انتهاكه.
املجتمع  يف  النساء  وضع  تكشف  دالالت  عدة  العذرية  كشوف  قصة  تتضمن 
الذي حصل للتّو عىل االستقالل. فبدايًة أنكر املجتمع (كام ظهر يف تعليقات القراء 
عىل مقاالت الصحف ويف األحاديث اليومية) وقوع هذا االنتهاك. وبعد أن خرجت 
واحدة من اللوايت كن ضحية هلذا االنتهاك وأدلت بشهادهتا عىل موقع يوتيوب جاءت 
أن  إال  االعتصام.  يف  مشاركتها  وتستنكر  ببذاءة،  رشفها  يف  تطعن  وهي  التعليقات 
ضد  دعوى  برفع  وقامت  نادرة  بشجاعة  حتلت   إبراهيم سمرية  وهي  الفتاة  هذه 
املجلس العسكري، وبالتحديد ضد الطبيب املجند الذي قام بإجراء كشف العذرية. 
وحتملت  نواياها،  يف  والتشكيك  اإلهانات  عام  مدار  عىل   إبراهيم سمرية  حتملت 
الضغط املجتمعي الذي ينظر ملن تعرضت النتهاك جسدي نظرة شك وريبة، حتى 
مارس   ١٠ يف  اجلهود:  هلذه   مكافأة عىل  النساء  وكل   إبراهيم سمرية  حصلت 
٢٠١٢ أعلنت املحكمة براءة الطبيب املجند!!! يف كل هذا املسار الثوري الذي انتهي 
بخيبة أمل وإعالن رصيح من العسكر بجواز استباحة اجلسد األنثوي الثوري، مل تقدم 
أغلبية الربملان بغرفتيه الشعب والشورى أي بادرة تضامن، واعترب حزب احلرية والعدالة 
هلؤالء  وقع  ما  أن  السلفي  النور  وحزب  املسلمني)  اإلخوان  جلامعة  السيايس  (الذراع 

الفتيات ال خيصهم يف يشء. 
احليز  إىل  العودة  عىل  ضمنيا  النساء  مجوع  حتث  التي  الرمزية  الدالالت  وتوالت 
اخلاص، والتي تسعى يف الوقت ذاته النتزاع ملكية احليز العام عرب حمو مساحة اجلسد 
االعتصام  فض  مت  حيث  الوزراء  جملس  أحداث  وقعت  العام  هناية  قرب  املقدس. 
اجلميع  عىل  والتعذيب  االنتهاكات  وقوع  من  وبالرغم  ديسمرب.   ١٦ صباح  بالقوة 
احتفظت النساء دائام بخصوصية. فـ سمرية إبراهيم التي مل حتصل عىل حقها من 
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القضاء تشابه اآلالف الذين مل حيصلون عىل حقوقهم لكن مل يتهمهم أحد يف مسألة 
الرشف. ومثل ما وقع يف أحداث جملس الوزراء لـ  هند نافع (معيدة بكلية الرتبية 
بجامعة بنها) تكرر يف حالة ست البنات٧: وهو ما يدل عىل هشاشة وضع النساء 
يف مواجهة جمتمع مل يرد االعرتاف هبزمية اجلسد األنثوي. ففي احلالة األوىل رضبت 
هند نافع بوحشية من الرشطة العسكرية حتى أوشكت عىل املوت، فكان أن قام 
أهلها بعقاهبا باحلبس ومنعها من احلديث إىل وسائل اإلعالم، ووصمت يف بلدهتا 
عىل  ملقاة  فتاة  بأكمله  العامل  شاهد  الثانية  احلالة  ويف  رشفها.  يف  تشكك  بأقاويل 
هند  كانت  إذا  الصدرية.  محالتها  وظهرت  السحل،  شدة  من  تعرت  وقد  األرض 
نافع قد عوقبت من أهلها فإن ست البنات قد عوقبت من جمتمع كامل مل يتوان 
عن إلقاء اللوم عليها٨. إهنا استباحة اجلسد الثوري الذي ظن أنه امتلك احليز العام، 
مث رسعان ما خاب ظّنه وتبّددت حلظة احلمل. وإذا كانت النساء قد بدأن العام ثائرات 

فقد أهنينه وهن عاريات. 

قانون االستباحة
النساء  مع  يشتبك  خطاب  عىل  كامال  املبني  السلفي  التيار  خطاب  ظهور  كان 
وحيصل عىل رشعية من جمتمع حمافظ، هو أول عالمة عىل إعالن انتهاء دور النساء 
يف الفعل الثوري. وتبع ذلك حصول كل من اإلخوان والسلفيني عىل أغلبية برملانية. 
من املعروف أن تغيري النظام السيايس ال يستتبع بالرضورة تغيري النظام االجتامعي، 
تفرز  أن  املحتمل  من  وليس  للنساء  املجتمع  منظور  تطال  ال  الثورية  الرشعية  وأن 
أوال:  قيايس.  زمن  يف  أهداف  عدة  حتقيق  من  السلفي  التيار  متكن  ثقافية.  ثورة 
طرح خطابه املتشدد جتاه النساء بشكل عام؛ ثانيا: طرح خطابه املتشدد فيام يتعلق 
بالديانات األخرى وهو ما أدى إىل قيام األقباط برد فعل مساٍو يف العنف مضمونا 
وخمتلف شكال؛ ثالثا: انشغل جمتمع ما بعد االستقالل بقضية اإلسالم والكنيسة. 
بالروح  السلفي  هتف  وكام  الصلبان،  األقباط  رفع  املصاحف  السلفيون  رفع  وكام 
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وسط   .صليب يا  نفديك  بالدم  بالروح  القبطي  هتف   إسالم يا  نفديك  بالدم 
هذا الرصاع سحقت فاعلية وذات كاميليا شحاتة عىل سبيل املثال بني مؤسستني 
متشددتني، ومل يكن هلا وجود كامرأة بل كرمز للرصاع الديني السيايس، وكانت 
أطفيح  كنيسة  أيضا  حترتق  مل  املأزوم.  الطائفي  اخلطاب  باب  فتحت  التي  الوسيلة 
أمام  املجزرة  تقع  ومل  قبطي،  وشاب  مسلمة  فتاة  بني  عالقة  عن  شائعة  بفعل  إال 
زوجها  من  فهربت  الزوجية  حياهتا  يف  تعاين  كانت  امرأة  بسبب  إال  إمبابة  كنيسة 
القبطي لتتزوج من آخر مسمل. هكذا حتول جل اهتامم التيار السلفي إىل االشتباك مع 
األقباط، عرب اختاذ حتول هذه أو تلك عن الدين املسيحي ذريعة، وأصبحت املرأة 
– املسلمة والقبطية – ضحّية مؤسسة ذكورية متطرفة، ال ثورية بالتعريف والطبيعة. 
املرأة  جتاه  املأزوم  واخلطاب  الطائفي  اخلطاب  بني  وثيقا  االرتباط  يبدو  آخر،  مبعنى 
املرأة  دور  حتجيم  وبني  ناحية،  من  اجلنس  عىل  القائمة  العنرصية  من  ينهل  الذي 
وانتشار التيار الديني من ناحية أخرى. من املدهش أن املفكر الراحل نرص حامد 
أبو زيد قد تناول هذا اخلطاب املأزوم املتعلق باملرأة بكافة جتلياته احلادثة اآلن يف 
سياق حتليله للخطاب العريب عامة واملرصي خاصة بعد هزمية ٩١٩٦٧، حيث أثبت 
أن الواقع االجتامعي هو بعد مفقود يف اخلطاب الديني الذي يتعلق باملرأة. لكن تلك 
سياق  يف  ذلك  حيدث  أن  لكن  السياق.  يف  مفهومة  التجليات  فكانت  هزمية  كانت 

ثورة انترص فيها الشعب فهو من باب املفارقات الكربى. 
الربملان.  انتخابات  بعد  وسائد  مهيمن  خطاب  إىل  حتول  التمييز  خطاب  أن  إال 
اإلعالم  وسائل  يف  النساء  عن  عجائبية  فتاوى  يطلق  السلفي  التيار  كان  حني  ففي 
وكان ميكن جتاهلها، حتول األمر إىل واقع بدخول هذا التيار جملس الشعب، ومعه 
البداية أن األخوات املسلامت هلن  أغلبية من اإلخوان املسلمني. تصور البعض يف 
من  تزّمتًا  أكثر  بدا  والعدالة  احلرية  حزب  يف  النسائي  اجلناح  أن  إال  خمتلف.  موقف 
اجلناح الذكوري. فأخطر ما ميكن التعامل معه هو إعادة النساء إنتاج خطاب قمعي 
مارس   ٨ يوم  النساء  مجوع  عن  ينفصلن  أن  املسلامت  األخوات  اختارت  ذكوري. 
للحزب  العام  األمني   البلتاجي حممد  افتتحه  الذي  األول  النسائي  املؤمتر  عقد  ومت 
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الفاعلني  نحن  نكون  أن  جيب  االفتتاحية:  كلمته  يف  مؤّكدًا  الدال)،  األمر  (وهو 
بتقدمي  مطالبني  ذلك  بعد  نكون  ولن  هبم،  املفعول  وليس  وقوانيننا  قراراتنا  كل  يف 
تقارير دورية ألية جهة كانت١٠، يف إشارة إىل جلان األمم املتحدة؛ وهو ما يعني أن 
أوضاع النساء شأٌن داخّيل ال يتطلب تقدمي تقارير للمنظامت الدولية عنه، كام ميهد 
هذا الترصيح لفكرة إلغاء توقيع مرص عىل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة 
(سيداو)؛ وهى الفكرة التي طرحت فيام بعد يف الربملان. بدا املؤمتر يف جممله وكأنه 
اكتسبتها  التي  احلقوق  كافة  مع  حادة  مواجهة  وإعالن  اخللف،  إىل  رسيعة  عودة 
النساء عىل مدار أعوام النضال. فعىل سبيل املثال أكدت سيدة حممود أمينة املرأة 
 وجود خماطر جسيمة مبناهج التعليم املختلفة، فالبد من إعادة النظر فيها :باحلزب
مشرية إىل وجود مقّرر تعليمي خطري يدرس للمرحلة االبتدائية يسمى (أفالطون) 
ويرسخ يف ذهن الطفل أن البنات مثل االوالد، ليس دورهن تربية األطفال فقط، 
فالبد  كذلك،  الرياضية  األلعاب  وكل  أمامهن،  مفتوحة  العمل  جماالت  كل  وأن 
من عالج ذلك وترسيخ مفهوم القوامة١١. زيادة عىل ذلك مت شن هجوم حاد عىل 
املجلس القومي للمرأة باعتباره مسؤوًال عن صدور كافة قوانني األحوال الشخصية 
املنصفة للمرأة والتي – بحسب سّيدة حممود – البد أن ُتعاد صياغتها وفقا للرشيعة 

 .١٢اإلسالمية
متاما،  فكره  امتلك  وكأنه  كله  املجتمع  عن  يتحدث  املؤمتر  هذا  كان  حني  يف 
كانت مسرية أخرى تضم آالف النساء قد حتركت من نقابة الصحفيني متجهة إىل 
جملس الشعب، وذلك احتفاال باليوم العاملي للمرأة. طالب هؤالء النساء بأن يكون 
الرجال  بني  التامة  واملساواة   ٪٥٠ بنسبة  للدستور  التأسيسية  اجلمعية  يف  دور  للمرأة 
التحرش  عىل  العقوبات  تشديد  إىل  باإلضافة  والعالوات،  األجور  كل  يف  والنساء 
األمومة  بإجازات  العمل  وإعادة  والتمييز،  االضطهاد  أشكال  وكل  بالنساء  اجلنيس 
والتوعية  الرعاية  ميزانية  زيادة  عىل  عالوة  عمل،  مكان  كل  يف  جمهزة  وحضانة 
ترديد  ومت  النساء.  حقوق  لضامن  الشخصية  األحوال  قوانني  وتعديل  للنساء  الصحية 
التيار  وسندان  العسكر  مطرقة  بني  النساء  َحرش  ظّل  يف  وداللة  معنى  ذات  هتافات 
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الديني من قبيل: يسقط يسقط حكم العسكر.. ستات مرص اخلط األمحر ،عّلي 
وعّلي الصوت. دول عايزين (يريدون) الثورة متوت ،يا بديع يا بديع (املرشد العام 
لإلخوان املسلمني) حق الشهدا مش (لن) هيضيع ،صوت املرأة ماهوش (ليس) 
عورة صوت املرأة ثورة ثورة ،عيش حرية عدالة اجتامعية ،عّلي وعّلي وعّلي 
 ،أول مطلب للستات العسكر عىل الثكنات ،الصوت. ستات مرص احتدوا املوت
أمان  هلم)  ماهلمش (ليس  اثنني  هّم   ،التأسيسية يف  املرأة  سلفية..  وال  إخوان  ال 
املرأة  حلقوق  ينظرن  النساء  أن  واهلتافات  املطالب  تؤكد   .واإلخوان العسكر  حكم 
الفاشية  بخطورة  تام  وعي  عىل  أهنن  كام  الدميقراطية،  القضية  من  جزءا  بوصفها 
العسكرية والفاشية الدينية. هبذا يظهر التنافر بني هذا اخلطاب النسوي اجلذري الذي 
يطالب باملزيد من احلقوق والضامنات وبني اخلطاب النسائي احلزيب الذي يعتمد عىل 
تيش  العام  الوضع  قراءة  أن  واملؤّكد  اخللف.  إىل  بالعودة  ويطالب  دينية  أيديولوجيا 
يف  جذري  خطاب  قبل  من  الستعادته  الشارع  إىل  النزول  تستحق  مطالب  بوجود 
حني ال جيد البعض غضاضة يف عقد مؤمتر يفتتح بإعالن وصاية أبوية. ويتضح من 
اخلطاب املطروح أنه يسري يف ظل سياسة حزبية حمددة. بني هذين املشهدين تتحول 
السلطات  بني  تفاوض  أرضية  إىل  الكاملة –  املواطنة  حقوق  – أي  النساء  حقوق 
املختلفة، وهو ما يسهل التضحية هبا يف أي صفقة سياسية. ال ميكن اعتبار املؤسسة 
العسكرية – التي حتكم يف الفرتة االنتقالية – أفضل حاال من املؤسسة املتشددة دينيا. 
فإذا كانت األوىل تسحق ذات املرأة وتعتربها تابعا وال ترى فيها سوى جسٍد جيب 
فيها  ترى  وال  واخلضوع،  التبعية  نفس  سوى  منها  تطلب  ال  الثانية  فإن  إخفاؤه، 
سوى جسٍد ميكن انتهاكه. يف احلالتني ختتزل املرأة فعليا إىل جسد وتتحول سياسيا 
إىل األرضية التي تنعقد عليها الصفقات بعد انتهاء املعارك. ال خيتلف هذا كثريا عام 
كان النظام السابق يفعله فيام يتعلق بوضع النساء. إال أن نسوية الدولة كانت ختفف 
من  شكال  النسوي  العمل  أرضية  تستلب  كانت  ما  بقدر  االستقطاب،  حدة  من 

اجلمعيات النسوية الدفاعية واحلقوقية. 



٤٤٩ نساء مصر: من الثورة إلى العورة

أي مستقبل؟ 
يبدو مستقبل حقوق النساء وأي حركة نسوية نضالية وفكرية غائام وضبابيا يف الوقت 
الراهن. فبعد حصول أغلبية دينية ميينية عىل مقاعد الربملان بدأت خترج كل يوم فتوى 
بشأن النساء؛ وكلها فتاوى تنزع عن النساء صفة األهلية واملواطنة والقدرة الفاعلة. 
فقد بدأ األمر باقرتاح مرشوع لتبكري سن الزواج. فبدال من أن يكون ١٨ عامًا اقرتح 
لرفع  كافحت  شعراوي قد  السلفي أن يكون ١٦ عاما (كانت هدى  حزب النور 
سن الزواج إىل ١٦ عامًا!). مث طرحت مسألة إلغاء قانون اخللع الذي صدر عام ٢٠٠٠ 
بحجة أنه يرفع نسب الطالق، وأن املرأة ليس من حقها تطليق زوجها (بالرغم من أن 
القانون كان قد صدر بعد أن أجازته كافة الفتاوى الرشعية االسالمية). إال أن حقيقة 
األمر هو أن هذا التيار اليميني الذي يريد أن يقطع – ولو شكال – مع النظام السابق ال 
جيد إال حقوق النساء التي كانت مكتسبات يف ذاك العهد لينقض عليها. وكام اعتربت 
األحزاب السياسية أن التعديالت التي أدخلت عىل قانون األحوال الشخصية يف نظام 
اليمينية  التيارات  نفس  وصفت  فقد   ،جيهان قانون  بأهنا  وصفها  جيب  السادات 
مكتسبات النساء يف نظام مبارك بأهنا قوانني سوزان؛ وهو ما يفرس اهلجوم الشديد 
عىل املجلس القومي للمرأة واملطالبة بتحويله إىل جملس األرسة١٣. مبعنى آخر، يطرح 
التيار الديني خطابا يرتّكز مهه يف احلفاظ عىل األرسة مما يعني ضمنيا أن أي خطاب 
مغاير يسعى هلدم األرسة؛ وهو املفصل الذي يبدأ فيه توجيه اهتام استرياد األجندات 
الغربية١٤. يزداد األمر خطورة عندما نالحظ أن التيار الديني اليميني هياجم الليربالية 
(والفكر اليساري بالطبع) عرب تشويه كل أطرها الفكرية املرجعية خاصة املتعلقة بالنساء 
(بالرتكيز عىل غياب احلجاب وهو األمر الشكيل للغاية)، حتى يتحول اخلطاب الليربايل 
إىل مساو للردة أو الكفر١٥، ويتحول االستقطاب السيايس إىل استقطاب ديني قائم 

 .احلالل واحلرام عىل
مع ذلك مل يكن حلقوق النساء املساحة املالئمة يف برامج األحزاب التي ولدت من 
رحم الثورة واختذت من الليربالية شعارا. فاحلزب املرصي الدميقراطي االجتامعي ذكر 
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املرأة يف جزء من مجلة واحدة وذلك يف معرض الكالم عىل املساواة. أما حزب املرصيون 
من  متكينها  ووجوب  املجتمع  ىف  املرأة  بدور  اإلميان  مبادئه  يف  جاء  فقد  األحرار 
املشاركة ىف كافة املجاالت وتويل كافة الوظائف العامة. ورمبا كان حزب التحالف 
الشعبي االشرتاكي هو احلزب الذي حصلت فيه حقوق النساء عىل مساحة مالئمة. 
قوانني  من  بدءا  النساء،  ضد  التمييز  أشكال  لكل  التصدي  الربنامج  يف  جاء  فقد 
اجلنسية، ومرورا بعدم املساواة يف األجور يف بعض القطاعات، وانتهاء باحلق يف الزواج 
والطالق بحرية مع االحتفاظ بكافة حقوقهن املادية، وإقرار حق النساء يف احلصول 
عىل إجازات رعاية أطفال بأجر كامل وإعادة العمل بإجازات األمومة (إجازة الوضع 
وإجازة رعاية الطفل)، وتشديد الردع والعقوبات عىل التحرش اجلنيس بالنساء خاصة 
وتبني  للنساء،  الصحية  والتوعية  الرعاية  ميزانية  وزيادة  وتوسيع  العمل،  أماكن  يف 
الدولة لسياسات تشجع عىل تويل النساء املناصب العامة وترقيهن الوظيفي والعلمي، 
 .والتشجيع عىل تعاون الرجال والنساء يف االضطالع مبهام األرسة ورعاية األطفال
بالطبع – واألمر ليس مستغربا – يقدم حزب احلرية والعدالة يف باب القضايا االجتامعية 

حقوق النساء بوصفها واجبات تتعلق بدور املرأة يف األرسة بوصفها ُأّمًا فقط. 
املنظامت  من  عدد  قام  اجلديد  الدستور  كتابة  معركة  األفق  يف  تلوح  بدأت  عندما 
النسوية١٦ بتقدمي قراءة متأنية ملجموعة من الدساتري العربية (تونس واملغرب) والدساتري 
العاملية (أملانيا والسويد وجنوب أفريقيا) لرصد املواد التي تؤكد عىل املساواة وتكافؤ 
الفرص. وهو ما يعني أن قضية املواطنة الدستورية قد أصبحت اآلن يف جوهر اهتامم 
جمتمع ما بعد االستقالل حتسبا لرتاجع املكتسبات. واملالحظ أن النساء حتديدا هن 
اللوايت التفتن هلذا األمر وليس األحزاب الثورية مثال. ويف حني حترص النساء عىل املطالبة 
بحقوقهن مع التأكيد عىل القضية الدميقراطية، ال يبدو أن الرجال (األحزاب والنقابات) 
يلتفتون كثريا حلقوق النساء. ويف يوم ١٠ مارس توجه وفد نسائي إىل الربملان لتسليم 
املطالب التي جيب أن تتحقق يف الدستور وتضمن احلفاظ عىل املكتسبات١٧، وهي: 

العمل عىل حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني، نساء ورجاًال،   .١
دون متييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو 
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الدستور  نصوص  كافة  اإلعاقة، يف  أو  السياسية  اآلراء  أو  االجتامعية  املكانة 
اآلليات  عىل  النص  خالل  من  الواقع  أرض  عىل  تطبيقها  وضامن  والقوانني، 

التي تراقب تطبيق القوانني وترصد االنتهاكات وتتصدى هلا.
ذوات  النساء  من  الدستور،  إلعداد  التأسيسية  اجلمعية  تشكيل  يف  املناصفة   .٢
الكفاءة واخلربة، مبا يضمن متثيال عادال للنساء يف صياغة الدستور، باعتباره 
وثيقة توافقية تضمن حقوق مجيع املرصيني، بغض النظر عن األغلبية واألقلية 

الربملانية.
عىل  للنساء  العادلة  والسياسية  املدنية  احلقوق  تضمن  التي  التدابري  كافة  اختاذ   .٣
السياسية  األحزاب  يف  القرار،  اختاذ  كل مواقع  يف  ومتثيلهن  املستويات  مجيع 
والنقابات املهنية ومنظامت املجتمع املدين ومؤسسات الدولة الترشيعية والتنفيذية 

والقضائية.
تأمني احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية جلميع املواطنات واملواطنني، مبا   .٤
يكفل حتقيق العدالة االجتامعية والكرامة اإلنسانية، مبا يف ذلك احلق يف العمل، 
وىف التعليم والرعاية الصحية اجليدة، وىف التأمني االجتامعي، وىف بيئة صحية 

نظيفة، مع وضع آليات لضامن احلصول عىل تلك احلقوق.
االلتزام بكافة االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مرص والتي حتمي حقوق   .٥
النساء واألطفال وحقوق اإلنسان عامة، والعمل عىل رفع التحفظات عن اتفاقية 
القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد النساء، باإلضافة إىل رضورة تطبيق أحكام 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
والعدالة  القضاء  استقالل  وضامنات  القانون  وسيادة  املواطنة  حقوق  إرساء   .٦

الناجزة، باعتبارها أساس االستقرار يف املجتمع.
التمسك بقانون اخللع الذي أكد جممع البحوث اإلسالمية كام أكدت املحكمة   .٧
أحوال  قانون  وجود  ضامن  مع  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  اتفاقه  العليا  الدستورية 
شخصية عادل لكل أفراد األرسة، واختاذ كافة التدابري الالزمة لضامن حقوق 

النساء واألطفال يف رسعة التقايض وتنفيذ األحكام، خاصة أحكام النفقة.



الّربیع العربي، ثورات الخالص من االستبداد٤٥٢

التمسك بقانون الطفل، مبا حيقق املصلحة الفضىل لألطفال، خاصة فيام يتعلق   .٨
بالتعليم واحلضانة والرؤية.

إصدار قانون رادع ضد العنف عامة، وخاصة العنف األرسي، والعنف املؤسيس،   .٩
االغتصاب  وجرائم  العامة،  األماكن  ويف  األرسة،  ويف  الشارع،  يف  والعنف 
والتحرش اجلنيس، مبا يوفر احلامية ويضمن السالمة اجلسدية والنفسية جلميع 

أفراد األرسة، خاصة للنساء واألطفال.
قد يكون األمر مصادفة لكنه حيمل رمزية عالية. ففي نفس اليوم الذي مت فيه تسليم 
العذرية.  كشوف  بإجراء  قام  الذي  املجند  الطبيب  براءة  حكم  صدر  املطالب  هذه 
ومع تسارع األحداث ورسعة وترية املؤرشات الدالة عىل رغبة األغلبية يف االستحواذ 
عىل كافة املنابر، بدا واضحا منذ اللحظة األوىل التي تشكلت فيها اللجنة التأسيسية 
لكتابة الدستور أن كافة طوائف املجتمع مستثناة وليس النساء فقط؛ وعليه ال ميكن 
احلديث هنا عن إقصاء بعينه. وسواء تغري األمر أو بقي كام هو فإن ما هيمنا هو توجه 
التيار اإلسالمي يف الربملان إلقصاء اجلميع، االمر الذي يعني أنه يتوجب عىل كل فئة 
أن تناضل من أجل احلفاظ عىل املكتسبات. يزداد األمر صعوبة عندما ندرك أن النساء 
قد بدأن النضال من أجل احلصول عىل حقوقهن منذ حوايل قرن، وكانت الضغوط 
احلق  إقرار  أمام  الرئييس  املعوق  هي  واألعراف  والتقاليد  العادات  يف  ممثلة  املجتمعية 
اإلنساين. وكأن الزمن يعود إىل اخللف بالرغم من االنطباع الذي تركه رحيل مبارك 
وهو أن املجتمع يدفع إىل األمام. إال أن املثري لإلعجاب هو مطالبة النساء بحصوهلن 
نصف  املرأة  الدائم:  للشعار  ترمجة  وذلك  التأسيسية؛  اللجنة  مقاعد  من   ٪٤٩ عىل 

املجتمع، وانعكاس لنسبة النساء يف تعداد السكان.
وبعد، ال ميكن التنبؤ مبعامل مستقبلية واضحة املالمح فيام يتعلق بوضع النساء. وبالرغم 
من كل املؤرشات التي تدفع إىل ما يشبه الذعر ميكن أن نعيد اجرتار تاريخ الفرتات 
االنتقالية، حيث تتضخم كافة اخلطابات وتتداخل األطراف التي تسعى للمشاركة يف 
املشهد السيايس. ال ميكن اجلزم بأي يقني وال ميكن الركون إىل واضعي السياسات، 
بل يتوجب االستمرار يف النضال النسوي أكان ذلك عرب االشتباك مع برامج األحزاب 
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والنقابات أو خماطبة وسائل اإلعالم.  إال أن احلاجة امللحة يف هذه اللحظة الضبابية هي 
تدعيم كل املنظامت النسوية خاصة تلك التي يدخل عملها يف نطاق الدفاع واحلقوق؛ إذ 
ال معنى كبريًا اآلن للمنظامت اخلريية، ناهيك عن التنموية البحتة. كام أن زمن التحالفات 
والتشبيك عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل قد عاد مرة أخرى. وألنه ال ميكن طرح 
الدفاع عن حقوق النساء مبعزل عن كافة حقوق املواطنة فالبد أن تشمل قراءة املشهد 
كافة األطراف السياسية يف تلك العالقة املعقدة التي جتعل من تسليم السلطة لرئيس 
منتخب هدفًا أوحد، متجاهلة كافة األوضاع االجتامعية واالقتصادية التي ازدادت سوءا 
عىل مدار األشهر السابقة، والتي تؤثر بشكل مبارش عىل وضع النساء. يف وقت مبكر، 
وبالتحديد يف ٨ مارس ٢٠١١ كتبت الباحثة الرتكية املعروفة دنيس كانديويت مقاال عن 

املأمول واألخطار فيام يتعلق بأوضاع النساء يف الربيع العريب، فقالت: 
بني  احلركة  ذايت  ممر  يوجد  ال  األرض  عىل  السوسيولوجية  احلقائق  كانت  أيا 
حشد اجلامهري والدميقراطية الشاملة، من التطلعات إىل احلوكمة. إن طبيعة االتفاقيات 
سياسات  مرونة  درجات  حتديد  يف  قطعا  رئييس  دور  هلا  التالية  األنظمة  يف  السياسية 
املساواة بني اجلنسني. يكمن اخلطر األكرب يف مراحل انتقالية جمهضة ومنقطعة حيث 

 .١٨يتم طرح حقوق النساء كبند للتوافق الشعبوي

الهوامش
  .Terry Eagleton, After Theory. London: Penguin. 2003  .١

املادة ١١ من دستور ١٩٧١ الذي كان معموال به حتى وضع اإلعالن الدستوري يف مارس ٢٠١١  .٢
مصطلح دارج يطلق عىل اخلارجني عىل القانون ومعتادى اإلجرام او الذين يتكسبون من استخدام   .٣

العنف.
٤.  دخلت هنى رضوان امليدان من اجلهة التي يتجمع عندها بعض البلطجية وسأهلا أحدهم رصاحة 
عن رأهيا يف مبارك، فقالت اختالف الرأي ال يفسد يف الوّد قضية. فحملها الرجل وألقى هبا 
ملجموعة رجال قاموا برضهبا بشدة وكان أحدهم يتحرش هبا يف الوقت ذاته حتى استغاثت بضابط 
جيش يقف عىل دبابة فرفض أن يساعدها. ولكنه عندما أيقن أهنا عىل وشك املوت سمح هلا أن 

ختتبئ داخل املدرعة. 
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 Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the كتاب  املثال  سبيل  عىل  انظر   .٥
.Third World. London: Zed Books, 1986

ميدل ايست أونالين، ١٦ مارس ٢٠١٢.   .٦
مت سحل هذه الفتاة ورضهبا وتعرية جسدها عىل يد جنود اجليش، وهو ما صورته كامريات أجهزة   .٧
اإلعالم، وقد اختفت هذه الفتاة ىف أعقاب ما تعرضت له من انتهاك ورفضت اإلفصاح عن نفسها 

فأطلق عليها النشطاء لقب ست البنات تكرميا هلا.
النساء  كانت  وقد  املنطقة.  لتلك  ذهاهبا  وسبب  الفتاة،  ترتديه  كانت  يتعلق مبا  فج  خطاب  انترش   .٨

أنفسهن ُتِعدَن إنتاج هذا اخلطاب يف الكثري من األحوال. 
نرص حامد أبو زيد، دوائر اخلوف: قراءة يف خطاب املرأة. املركز الثقايف العريب، ١٩٩٩، ٧٧–١٢٥.   .٩

إخوان أون الين، مؤمتر احلرية والعدالة حيدد أولويات املرأة يف املرحلة القادمة. ٨ مارس ٢٠١٢  .١٠
إخوان أون الين، مؤمتر املرأة األول حلزب احلرية والعدالة. ٨ مارس ٢٠١٢.    .١١

إخوان أون الين، املرأة املظلومة تقليعة وافدة من الغرب. ٨ مارس ٢٠١٢.  .١٢
ال يلقى هذا األمر اهتامما كبريا من املنظامت النسائية ألنه واقع حتت سيطرة املجلس العسكري وهو   .١٣

بالتايل ال ميثل أي رشعية.  
خطابه  مع  النسوية  املنظامت  خطاب  يتعارض  عندما  االهتام  نفس  يستخدم  السابق  النظام  كان   .١٤
الشكيل، ولنراجع عىل سبيل املثال ما حدث يف قضيتي اخلتان والعنف ضد املرأة عندما طرحا يف 

مرص بعد مؤمتر السكان عام ١٩٩٤. 
وقد اتضح أن مجوع البسطاء تقتنع هبذا اخلطاب خاصة عندما يصدر من الدعاة يف املساجد وعىل   .١٥

القنوات الفضائية. 
قامت مؤسسة املرأة والذاكرة بتوجيه الدعوة ألفراد وأحزاب ومنظامت يف املجتمع املدين.  .١٦

بيان مسرية نساء مع الثورة وقد وقع عليه حتالف املنظامت النسوية وعدة منظامت أخرى. والبيان   .١٧
منشور عىل موقع مؤسسة املرأة اجلديدة واملرأة والذاكرة. 

 Deniz Kandiyoti, "Promise and Peril: Women and the Arab Spring". March 8, 2011.  .١٨
 http://www.opendemocracy.net
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نزيه درويش*

مقدمة – ما هو االعالم االجتماعي؟
قد ال خيتلف إثنان يف أن ثورات ما اصطلح عىل تسميته الربيع العريب، الذي جاء 
متأخرًا عن ربيع براغ املخنوق ثالثة وأربعني عامًا، وعن ربيع اوروبا الزاهر إثنني 
وعرشين عامًا، قد اتَسمت، إضافة اىل عنرص املفاجأة، بعنارص جديدة مل تكن لتخطر 
ببال أحد، أو عىل األقل وبكل تأكيد مل ختطر ببال احلاكم العريب املطمِئن لفائض سلطته 

وفعالية أجهزته القمعية واالستخبارية. 
تاريخ  يف  االوىل  للمرة  املعلومات،  تكنولوجيا  استخدام  العنارص  هذه  أبرز  من 
الثورات، بشكل حمرتف ومبهنية وكفاءة عالية. حتى إن ديكتاتورًا عربيًا مل يرتدد يف 
حلظات يأسه وَحَنقه من حتميل هذه الوسائل مسؤولية اندالع الثورات وانتشارها١. 
 – ٢حّفارة قربه فأصبحت هذه التكنولوجيا – التي وّفرها أصال النظام نفسه – هي

نسخة القرن الواحد والعرشين!

باحث ومتخّصص يف االعالم االجتامعي – لبنان  *
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االستعامل  وسهل  موثوقًا   حامًالو فّعاال  رافدا  التكنولوجيا  هذه  شّكلت  وقد 
األساليب  من  أٍي  أو  الّرسية  الدعاية  أو  واملنشور  احلزب  عوض  الثورات،  لشباب 

التقليدية يف التحشيد والتحريض أو التشبيك. 
دة بكامريات رقمية، وعن  ونتحدث هنا حتديدًا عن استخدام اهلواتف اخلليوية املزوَّ
شبكات االتصاالت اهلاتفية التي باتت ايضا قادرة عىل الولوج إىل شبكة االنرتنت، وعن 
مواقع التواصل االجتامعي املنترشة يف هذه الشبكة: يوتيوب وفليكر وداييل موشن لتحميل 
املعلومات  واستقبال  وإرسال  والتواصل  للتشبيك  وتويرت  فايسبوك  والصور؛  االفالم 
والنصوص، ومواقع املدّونات لعرض األفكار والنقاشات وحتريض الرأي العام، إضافة 

بطبيعة احلال اىل املحطات التليفزيونية الفضائية واملواقع االخبارية والشخصية املنترشة.
تكنولوجيا متطورة، بخسة الثمن نسبيًا وسهلة االستعامل، أتاحت الفرصة جليل 
شاب ومتعّلم يف التعبري عن نفسه بحرّية وعفوية، ومن مث سمحت له باختبار أفكاره 
التحّركات،  يف  والتشارك  بينهم  ما  يف  والتنسيق  املؤيدين  وتأطري  الواقع،  أرض  عىل 
والتحّول من الفضاء االفرتايض اىل الساحة، التي بدأت مذاك وشيئا فشيئا تستقبل 

الوافدين اىل أن أصبحت هي امليدان بألف والم التعريف. 
ومل يقترص االختبار عىل األفكار، التي رسعان ما انترشت كالنار يف اهلشيم، وإمنا 
كان اختبارًا أيضًا للتكنولوجيا نفسها بآفاق استعامهلا، ومدى إمكانياهتا ورسعة وفعالية 

استجابتها. 
تبدأ الرحلة من هاتف حممول بسيط مزّود بكامريا رقمية حيمله املتظاهر٣، يسّجل 
ل الصور أو االفالم عىل موقع يوتيوب  عربها الوقائع التي يشاهدها أو يتعّرض هلا؛ ُيحمِّ
أو فليكر ومن مث يتشارك هبا مع مواقع التواصل االجتامعي بوصالت سهلة ورسيعة. 

دقائق ويشاهدها العامل أمجع!
وقد يكون أول اختبار حقيقي وعىل نطاق واسع هلذه الوسائط ذاك الذي حصل 
قبل أشهٍر قليلٍة من اندالع النار يف جسد بوعزيزي، بائع ناصية سيدي بوزيد اجلّوال يف 
العاصمة التونسية، حني اكتشف العامل بذهول ُقدرة وفعالية مواقع التواصل االجتامعي، 
قليلة  ساعات  ت،  هبَّ التي   اخلرضاء الثورة  وقائع  نقل  يف  وفليكر،  تويرت  سيام  وال 



٤٥٧ الربیع العربي دور االعالم االجتماعي في

تزوير  عىل  احتجاجًا   ،٢٠٠٩ عام  طهران  يف  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  إعالن  ُبعيد 
اىل  حينها  االيرانيون  الغاضبون  جلأ  الناخبني.  أصوات   ورسقة وإبطال  االنتخابات 
القمع  أحداث  تغطية  من  واملراسلون  الصحافيون  وُمنع  االعالم  ُشلَّ  أن  بعد  تويرت، 
الدموي، فكان نافذة الشارع االيراين اىل العامل واىل االعالم الغريب الذي بدوره مل يرتدد 
يف نقل التغريدات مبارشة من مكان احلدث ويف بناء املواقع االلكرتونية املتخّصصة 
بالثورة  تيّمنًا   (Twitter Revolution)  تويرت ثورة  الثورة  هذه  عىل  ُمطلقًا  بذلك، 
التي انطلقت قبل أشهر قليلة يف مولدافيا (ربيع ٢٠٠٩) واسُتخدم فيها تويرت أيضًا عىل 
نطاق واسع. حينها مل ترتدد وزارة اخلارجية األمريكية يف تقدمي طلب غري اعتيادي من 
تويرت لتأجيل برجمة صيانة املوقع حتى ال تنقطع اإلدارة عن دفق أخبار الشارع االيراين 
الواصلة عربه٤. وقد دعا حينها مارك بفيفل، مستشار األمن القومي املركزي السابق، 
اىل منح تويرت جائزة نوبل للسالم ذاك العام مؤكدا أنه لوال تويرت مل يشعر شعب إيران 
.٥بالقوة والثقة بالنفس للوقوف يف وجه القمع والنضال من أجل احلرية والدميقراطية

كذلك يف منطقتنا، غابت أجهزة االعالم التقليدية فظهرت وسائل بديلة جديدة ما 
لبثت أن اكتسبت مرشوعية إعالمية كبرية وأصبحت يف أماكن وأحيان كثرية مصدرًا 
(شبه وحيد) للخرب وللصورة. وبرسعٍة حتّولت مواقع التواصل االجتامعي من مساحات 
للتسلية والتعارف واإلعالن اىل مواقع نشاطات سياسية نضالية تستقطب مئات وآالف 
التكنولوجية  الثلج  كرة  وتدحرجت  والغاضبني.  املعرتضني  العرب  والشبان  الشابات 
هذه رسيعًا وكُبر تأثريها من ساحة اىل أخرى منذ انطالقها األول يف شوارع طهران 

وحتى آخر قرية شقية منسّية يف بالدنا.
الثورات  اندالع  يف  الوسائط  هذه  مسؤولية  بحجم  اجلزم  اُملبكر  من  يكون  وقد 
العربية وتقييم دورها احلقيقي يف ذلك. فحٌرب كثٌري بدأ يسيل من باحثني وأكادمييني 
ومن  واالعالم  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  حقل  يف  وناشطني  عاملني  ومن 
من  ُمقّلًال  او  فريدًا  دورًا  إلعطائها  متحمّسًا  معرتضًا،  أو  موافقًا  أنفسهم،   الثوار
لت عالمة فارقة وممّيزة ستطبع يوميات هذه الثورات  د أهنا شكَّ أمهيتها. ولكّن املؤكَّ
األوىل –  العامل – للمرة  خاطب  الذي  احلداثي  ُبعدها  وتعطيها  الرقمي  العرص  بطابع 
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بلغة واضحة ومفهومة، فشّد انتباهه وحشد املؤيدين وأسقط مّرة واحدة واىل األبد 
مقوالت اخلصوصيات واالستثناءات العربية، غربيًا كان مصدرها أم عربيا.

حتتوي هذه الورقة عىل ملحة رسيعة عن واقع االنرتنت واملواقع االجتامعية يف املنطقة 
االجيايب  األثر  عىل  األرقام  دّلت  وقد  التقدم)  االنتشار / نسبة  املشرتكني / نسبة  (عدد 
للثورات يف زيادة انتشار واستخدام هذه الوسائط من ِقبل الشباب العريب، كام تستعرض 
رسيعًا انعكاس هذه الوسائط عىل ثورات كل من تونس، مرص وسوريا، إضافة اىل 
تعّقب  يف  منها  السلطة  استفادة  جلهة  مثال  وسلبياهتا  الوسائط  هذه  استخدام  حماذير 
يوتيوب  أرشطة  بث  إعادة  يف  الفضائية  املحطات  دور  عىل  رسيعًا  ومترُّ  املعارضات، 
وسّد ثغرة طرد املراسلني من أماكن احلدث وبعض سلبيات ذلك. وختلص الورقة 
هل الثورات العربية هي ثورات فايسبوك؟ اىل حماولة اإلجابة عن السؤال األسايس

االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
ن اجلدول (١) عدد  لكي نفهم حقيقة الدور التي لعبه فايسبوك، تويرت ويوتيوب، يبيِّ
لعدد  نسبة  اخلليوي  اهلاتف  مشرتكي  وعدد  وتويرت  وفايسبوك  االنرتنت٦  مستخدمي 

السكان يف عدٍد من البلدان العربية وال سّيام تلك التي تعيش الثورات.

أ) موقع فايسبوك
هارفارد،  جامعة  لطالب  حرصي  اجتامعي  تشبيك  كموقع   ٢٠٠٤ سنة  س  تأسَّ
 التفاعل حيتوي اليوم عىل ما يقارب ٨٠٠ مليون مستخدم. يتيح املوقع ملستخدميه
حتديث  عرب   ،(Facebook friends)  فايسبوك أصدقاء  مع  أو  البعض  بعضهم  مع 
إضافة  آخر (wall)، أو  مستخدم  حائط  والكتابة عىل   ،(Status) الشخصية احلالة 
تعليق عىل أي مادة يضعها مستخدم صديق آخر، أو ارسال رسالة خاصة مبارشة له 
(message)، او الدردشة الفورية معه (chat). كام يتيح ملستخدميه إنشاء واالنضامم اىل 
جمموعات ذات اهتاممات معّينة، وإضافة أعجبني (Like) اىل صفحات مستخدمني 
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٣٫٢٠٣٫٤٤٠
٩٫٧٨

١٧٫٣٨٤
٠٫٠٥

٤١٫٣٠
٧٩٫١١

فلسطين
٤٫٥٤٢٫٨٢٤

٥٩٥٫١٢٠
١٣٫١٠

١١٫٣٦٩
٠٫٢٥

٣٢٫٢٣
٢٨٫٦٢

قطر
١٫٥٧١٫٥٢٠

٤٨١٫٢٨٠
٣٠٫٦٣

١٣٣٫٢٠٩
٨٫٤٦

٤٠٫٠٠
١٧٥٫٤٠

السعودية
٢٦٫٧٧٧٫٦١٣

٤٫٠٩٢٫٦٠٠
١٥٫٢٨

١١٥٫٠٨٤
٠٫٤٣

٣٨٫٠٠
١٧٤٫٤٣

سوريا
٢٣٫٠٠٨٫٢٦٨

٣٥٦٫٢٤٧
١٫٥٥

٤٠٫٠٢٠
٠٫١٧

٢٠٫٤٠
٤٥٫٥٧

س
تون

١٠٫٤٧٦٫٣٥٥
٢٫٣٥٦٫٥٢٠

٢٢٫٤٩
٣٥٫٧٤٦

٠٫٣٤
٣٤٫٠٧

٩٥٫٣٨

االمارات
٤٫٨١١٫٣٤٥

٢٫٤٠٦٫١٢٠
٥٠٫٠١

٢٠١٫٠٦٠
٤٫١٨

٧٥٫٠٠
٢٣٢٫٠٧

اليمن
٢٤٫٩٤٣٫٩٥٠

٣٤٠٫٨٠٠
١٫٣٧

٢٩٫٤٢٢
٠٫١٢

٩٫٩٦
٣٥٫٢٥

جدول  (١)
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 .(share) اخلاصة  املستخدم  صفحة  اىل  ونقلها  معروضة  مادة  يف  والتشارك  آخرين 
إمكانية توسيع أو  اخلاصة. كل ذلك مع  واألفالم القصرية  إضافة اىل عرض الصور 
تضييق نطاق املشاهدة للجميع أو إتاحتها لألصدقاء فقط أو ألصدقاء األصدقاء أيضًا 
..الخ. وإمكانية استرياد قوائم األصدقاء (contacts) والتفتيش يف ما بينهم. ٧٩٪ تقريبا 
من املستخدمني يوميًا للفايسبوك هم من خارج الواليات املتحدة األمريكية وكندا. 
املستخدمني شهريًا (إحصاء مارس ٢٠١٣) منهم ٧٥١ مليون  ١٫١١ مليار هو عدد 
يستخدمون فايسبوك بواسطة هواتفهم أو لوحاهتم املحمولة (tablets). ٦٥٥ مليون هو 

معّدل عدد املستخدمني يوميًا للفايسبوك.٧

وقائع – فايسبوك
   ٤٥,١٩٤,٥٤٢ إىل  العريب٨  الوطن  يف  اإلمجايل  فايسبوك  مستخدمي  عدد  وصل   

مستخدمًا (إحصاء هناية حزيران يونيو ٢٠١٢) بعد أن كان ٣٧,٣٩٠,٨٣٧   مستخدما 
(يف ٣ يناير ٢٠١٢)، ما يعني أنه قد ارتفع بنسبة ٥٠٪ تقريبًا مقارنة بالفرتة نفسها 

من العام السابق ٢٩,٨٤٥,٨٧١ (يف هناية يونيو ٢٠١١).
يف هناية يونيو ٢٠١٢، كان متوسط انتشار مستخدمي فايسبوك لكّل دولة يف املنطقة   

العربية يزيد قليال عن ٪١٢، بعد أن كان ١٠٪ يف بداية العام و٨٪ يف يونيو ٢٠١١ 
وأقل من ٪٦ يف هناية ٢٠١٠.

تضاعف عدد مستخدمي فايسبوك يف العامل العريب ثالث مرات تقريبًا خالل العامني   

املاضيني (يونيو ٢٠١٠ – يونيو ٢٠١٢) بزيادة من ١٦ مليون مستخدم اىل ٤٥ مليون 
مستخدم. 

بقيت نسبة مستخدمي فايسبوك من النساء ثابتة تقريبًا. بعد ان تراوحت قليًال بني   

٪٣٣٫٥ و٣٤٪ خالل العام املايض (٣٣٫٧٪ يف يونيو ٢٠١٢). وهذا أدنى بكثري من 
املعدل العاملي، حيث تشكل النساء نصف مستخدمي فايسبوك تقريبًا.

يشكل الشباب (الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و٢٩ عامًا) حوايل ٪٧٠ من مستخدمي   

فايسبوك يف املنطقة العربية، وهي النسبة التي ظّلت ثابتة منذ أبريل ٢٠١١.
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حيث  من  األوىل  اخلمسة  املراكز  حتتل  اخلليجي  التعاون  جملس  بلدان  تعد  مل   

مستخدمي فايسبوك يف املنطقة العربية باملقارنة مع عدد السكان. وتبقى اإلمارات 
العربية املتحدة يف املركز األول يف املنطقة العربية، تليها الكويت، يف حني استعادت 

قطر موقعها يف املراتب اخلمس األوىل. وحيتل لبنان واألردن املركزين الباقيني.
ما زالت مرص تضم ربع إمجايل عدد مستخدمي فايسبوك يف املنطقة العربية. وقد   

أضافت املزيد من املستخدمني اجلدد يف العام املايض أكثر من أي دولة عربية أخرى، 
ما  الفرتة  يف  جديد  مستخدم  مليون   ١٫٦ فيها  اجلدد  املستخدمني  عدد  ليتجاوز 
بني يناير ويونيو ٢٠١٢. وكانت حازت عىل ٤ مليون مستخدم يف الفرتة بني يناير 

وأكتوبر ٢٠١١.
ما زالت اللغات االنجليزية والعربية والفرنسية أكثر اللغات استخدامًا عىل فايسبوك   

بني النساء والرجال، بالرغم من تفضيل نسبة من النساء أكرب من الرجال استخدام 
اللغة االنجليزية؛ والعكس صحيح بالنسبة للغة العربية.

عندما نقارن بني عدد مستخدمي فايسبوك يف البلدان العربية وبني عددهم يف بعض   

البلدان التي تأيت ضمن أعىل ١٠ دول من حيث انتشار فايسبوك عىل مستوى العامل 
(ايسلندا، هونغ كونغ، سنغفورة، تشييل، النروج، الدامنارك، كندا، اسرتاليا، اململكة 
املتحدة، الواليات املتحدة) نجد أن العديد من البلدان العربية قد تفوقت عىل تلك البلدان 
من حيث عدد املستخدمني اجلدد لفايسبوك يف الفرتة من يناير وحتى يونيو ٢٠١٢، 
ودائام باملقارنة مع عدد السكان. مثال يف هناية يونيو ٢٠١٢ أضافت ١٤ دولة عربية 
مستخدمي فايسبوك جدد أكثر (كنسبة مئوية من عدد السكان) من كندا. وهذه الدول 
هي بالرتتيب (قطر، سوريا، االمارات، فلسطني، عامن، الكويت، السعودية، األردن، 
البحرين، ليبيا، مرص، تونس، لبنان، اجلزائر). وكان عدد املستخدمني اجلدد (كنسبة 
من عدد السكان) قد جتاوز يف بداية أكتوبر ٢٠١١، يف ١٥ دولة عربية عدد املستخدمني 
اجلدد يف بريطانيا، التي ُتعد إحدى أعىل دول العامل من حيث استخدام فايسبوك. هذه 
الدول كانت بالرتتيب: االردن، تونس، الكويت، االمارات، سوريا، مرص، املغرب، 

السعودية، فلسطني، اجلزائر، ُعامن، العراق، جيبويت، البحرين ولبنان.
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جدول (٢) عدد مستخدمي فايسبوك اجلدد يف املنطقة يف الفرتة بني ٣ يناير و٢٥ يونيو 
:٩٢٠١٢

النسبة لعدد السكان١٠ العددالبلد
(٪)

١٫٦٠٨٫٤٢٠١٫٩٠مرص

١٫٣٧٦٫١١٢٦٫٥٠سوريا

٩٧١٫٩٠٠٣٫٤٠السعودية

٦٢٩٫٩٦٠١٫٧٠اجلزائر

٥٩٠٫٣٦٠٤٫٣٥املغرب

٥٢٣٫٦٠٠٦٫٥٠االمارات

٣٨٢٫١٤٠١٫١٠العراق

٢٤٤٫٨٤٠١٢٫٦٠قطر

٢١٧٫٥٠٠٣٫٤٠األردن

١٨٧٫٤٤٠١٫٨٠تونس

١٥٤٫٠٠٠٢٫٤٠ليبيا

و١  يناير   ٥ بني  الفرتة  يف  املنطقة  يف  اجلدد  فايسبوك  مستخدمي  عدد   (٣) جدول 
اكتوبر ٢٠١١:

النسبة لعدد السكانالعددالبلد
(٪)

٤٫١٥٧٫٥٠٠٤٫٨٤مرص
١٫٢٨٠٫٥٤٠٣٫٥٦اجلزائر

١٫١٦١٫٢٤٠٤٫٢٨السعودية
١٫١٢٨٫١٣٣٤٫٩٠سوريا
٩٢٩٫٢٨٠٨٫٨٧تونس
٨٣٤٫٩٨٠١٢٫٦٥االردن
٧٠٤٫١٠٠٢٫١٨العراق
٥٩٠٫٣٦٠٤٫٣٥املغرب

٤١٣٫١٨٠٥٫٠٠االمارات
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اجلدوالن (٢) و(٣) يبّينان بوضوح العالقة اجلدلية بني الثورات وتطور استخدام 
رفعتا  قد  ومرص  تونس  يف   ٢٠١١ عام  أحداث  ان  يتبّين  حيث  املنطقة  يف  فايسبوك 
الثورة  سامهت  بينام  السنة،  تلك  يف  البلدين  هذين  يف  اجلدد  املستخدمني  عدد 
بلغت   ٢٠١١ (سنة  اجلدد  املستخدمني  أعداد  ارتفاع  مواصلة  يف  املستمّرة  السورية 

النسبة ٤٫٩٪ من عدد السكان وسنة ٢٠١٢ بلغت ٦٫٥٪).

ب) موقع تويرت
األخبار  بآخر  تصلك  فورية  معلومات  شبكة  هو  تويرت   ،٢٠٠٦ سنة  س  تأسَّ
عّما يثري اهتاممك١١. يتّم االتصال بواسطة تغريدات (tweets)، وهي تدوينات 
قصرية (posts) ال تتجاوز ١٤٠ حرفًا، وتسمح بحمل وصالت اىل ملفات صوت 
وصورة. مستخدمي تويرت يستطيعون اّتباع (follow) مستخدمني آخرين ليحصلوا 
 واصفات باستعامل  التغريدات  تصنيف  ميكن  ذلك  اىل  الفورية.  حتديثاهتم  عىل 
دخلت  وقد  موضوعها.  أو  نوعها  بحسب  املشاركات  جتمع  التي   (hashtags)
وسائل االعالم املرئي واملسموع واملكتوب مبعظمها عامل تويرت، إضافة اىل املشاهري 

الخ.. والسياسيني  الفنانني  من 

وقائع – تويرت
يف  مستخدم  مليون   ٥٠٠ ليتجاوز  عامليًا  النشطني١٢  تويرت  مستخدمي  عدد  ارتفع   

سبتمرب ٢٠١١، ينتجون ملياري تغريدة اسبوعيًا.
بـ   ٢٠١٢ يونيو  هناية  يف  العربية  املنطقة  يف  النشطني  تويرت  مستخدمي  عدد  ُقّدر   

٢,١٧٢,٥٦٥ مستخدمًا، بعد أن كان حتى شهر سبتمرب ٢٠١١ فقط ٦٥٢٫٣٣٣ 
مستخدمًا. 

الوطن  يف   النشطون املستخدمون  هؤالء  أنتجها  التي  التغريدات  عدد  ُقّدر   

 ٥٫٧٥٠٫٣٨٠ بواقع  تغريدة   ١٧٢٫٥١١٫٥٩٠ بـحوايل   ٢٠١٢ مارس  يف  العريب 
أن  بعد  الثانية،  يف  تغريدة   ٦٧ أو  الدقيقة  يف  تغريدة   ٣٩٩٣ أو  يوميًا  تغريدة 
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كانت حتى سبتمرب ٢٠١١ تقّدر بـ ٣٦٫٨٨٩٫٥٠٠ تغريدة، بواقع ١٫٢٢٩٫٦٥٠ 
تغريدة يوميًا أو ٨٥٤ تغريدة كل دقيقة، أو ١٤ تغريدة تقريبًا كل ثانية.

املنطقة  عرب  الشائعة  للموضوعات  استخدامًا   (hashtags) الواصفات  أكثر  كانت   

العربية حتى مارس ٢٠١٢ هي bahrain # (التي وردت حوايل ٢٫٨ مليون مرة 
التغريدات التي أرسلت خالل تلك الفرتة) تليها # سوريا (التي وردت نحو  يف 
١٫٥ مليون مرة) مث # بحرين (١٫٤٨ مليون مرة) مث syria # (١٫٣ مليون مرة) 
مث egypt # (٩٠٠٫٠٠٠ مرة) وkuwait # (٨٦٠٫٠٠٠ مرة). فيام كانت أكثر هذه 
 ٥١٠٫٠٠٠ وردت  (والتي   #bahrain  ٢٠١١ سبتمرب  حتى  تداوال  الواصفات 
مرة يف التغريدات التي أرسلت خالل تلك الفرتة)، egypt# (٣١٠٫٠٠٠ مرة)، 
 ١٥٣٫٠٠٠ syria # (٢٢٠٫٠٠٠ مرة) feb14 # وfeb14 # (اللتان وردتا جمتمعتني 

١٤٠٫٠٠٠ مرة). بينام وردت egypt # بني يناير  مرة) وkuwait # (التي وردت 
# li-وردت ١٫٢ مليون مرة و # jan25ومارس ٢٠١١ حوايل ١٫٤ مليون مرة و

bya وردت ٩٩٠٫٠٠٠ مرة. 

الذي  تويرت  مستخدمي  عدد  حيث  من  الصدارة  تركيا  حتتل  فايسبوك،  يف  وكام   

بلغ ١٫٥٠٦٫٤٧٣ مستخدما، وجاءت بعدها اململكة العربية السعوية التي تتصّدر 
والكويت  والسعودية  مرص  وتأيت  مستخدما.   ٨٣٠٫٢٩١ بعدد  العربية  البلدان 
مستخدمي  عدد  حيث  من  عربية  دول  مخس  كأكرب  ولبنان  العربية  واالمارات 
تويرت. وللمرة األوىل تنجح دولة عربية غري خليجية، اىل جانب مرص، يف انتزاع 
بفارق  البحرين  عىل  تفوق  الذي  لبنان  وهي  األوائل  اخلمس  نادي  يف  هلا  موقعا 

ضئيل. 
عند احلديث عن نسبة مستخدمي تويرت عىل مستوى املنطقة، تتمّيز الكويت بنسبة   

انتشار تبلغ ١٢٫٨٣٪ تليها البحرين بنسبة ٥٫٣٣٪. وعىل النقيض من فايسبوك، 
جملس  دول  من  مجيعها  تويرت  مستخدمي  نسبة  حيث  من  دول  مخس  أعىل  تأيت 
التعاون اخلليجي، وحتتّل اإلمارات العربية املتحدة وقطر واململكة العربية السعودية 

املراكز الثالثة.
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مستخدم واحد يف القاهرة أنتج لوحده ٦٠٫٠٠٠ كلمة يف اليوم خالل ١٨ شهرًا   

من الثورة يف مرص، ما يشّكل ١٥٠٠ تغريدة.١٣
ُتعترب اللغتان العربية واإلنكليزية األكثر شيوعًا لدى مستخدمي تويرت يف املنطقة   

باللغة  التغريدات  ضعف  نحو  العربية  باللغة  التغريدات  عدد  يبلغ  حيث  العربية. 
اإلنكليزية حتى مارس ٢٠١٢ (٦٢٫١٪ و٣٢٫٦ عىل الرتتيب).

عدد  (متوسط  العربية  املنطقة  يف  النشطني  تويرت  مستخدمي  عدد   (٤) جدول 
املستخدمني يف شهر يونيو ٢٠١٢)١٤:

عدد املستخدمني البلد
النشطني

(متوسط عدد 
املستخدمني يف 
يونيو ٢٠١٢)

نسبة االنتشار 
٪  ) معدل 
يونيو ٢٠١٢)

عدد التغريدات 
املنتجة خالل 
ديسمرب ٢٠١١

عدد التغريدات 
املنتجة خالل 
مارس ٢٠١٢

٢٨٥٫٦٨٤٠٫٣٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠١٩٫٥٣٠٫٠٠٠مرص

٨١٨٫٨٩٤٢٫٨٩٧٫٢٠٠٫٠٠٠٤٩٫٦٠٠٫٠٠٠اململكة السعودية

٣٥٢٫٨٩٢١٢٫٨٣١١٫١٠٠٫٠٠٠٥٨٫٩٠٠٫٠٠٠الكويت

٢٦٢٫٧٢٠٣٫٢٥٣٫٩٠٠٫٠٠٠١٥٫٥٠٠٫٠٠٠االمارات العربية املتحدة

٧١٫٧٦٩٥٫٣٣٢٫٥٢٠٫٠٠٠٨٫٦٨٠٫٠٠٠البحرين

٣٨٫٢٨٥٠٫١٢٧٨٠٫٠٠٠٢٫٢٣٢٫٠٠٠املغرب

٥٨٫٦٣١٣٫٠٩١٫٣٥٠٫٠٠٠٥٫٥٨٠٫٠٠٠قطر

٧٨٫٢٧١١٫٨١٧٢٠٫٠٠٠٢٫٧٥٩٫٠٠٠لبنان

٦٠٫٢٤٣٠٫٩٢٦٣٠٫٠٠٠٢٫٦٠٤٫٠٠٠االردن

١٠٫٩٥٤٠٫٣٠٤٥٠٫٠٠٠٩٩٢٫٠٠٠العراق

١١٫٩٣٦٠٫١١٣٩٠٫٠٠٠٧١٣٫٠٠٠تونس

٨٫٦٣٦٠٫٢٠٢٧٣٫٠٠٠٤٩٦٫٠٠٠اجلزائر

١٠٫٣١٥٠٫٥٠٤٥٠٫٠٠٠١٫٤٨٨٫٠٠٠سوريا

٤٫٤٠٢٠٫٧٠٢٢٨٫٠٠٠٣٤١٫٠٠٠ليبيا

٥٫٩٦٥٠٫٢٠١٨٣٫٠٠٠٤٩٦٫٠٠٠اليمن
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نظرة إقليمية عامة حول فايسبوك وتويرت 
شهد فايسبوك منوا رسيعًا يف املنطقة العربية، حيث ارتفع عدد مستخدميه بنسبة   

٥٠٪ يف غضون ستة أشهر. وكانت نسبة منّوه قد جتاوزت ٪ ٦٠ يف الشهور التسعة 
األوىل من عام ٢٠١١ أيضًا.

تغري ترتيب البلدان تغريًا طفيفًا منذ سبتمرب ٢٠١١ حيث استعادت قطر مكاهنا بني   

حافظت دول املرشق العريب  املراكز اخلمس األول (متفوقة عىل تونس) يف حني 
كلبنان واألردن عىل مواقعها. وكانت قطر والبحرين قد خرجتا من املراكز اخلمس 

األوىل يف تقرير الفصل الثالث من العام ٢٠١١.
ظلت نسبة مشاركة املرأة العربية يف استخدام فايسبوك منخفضة بواقع ٪ ٣٣٫٧   

مقارنة بنسبة مشاركة املرأة العاملية من مستخدمي فايسبوك (٪٥٠ تقريبا).
ما زالت فئة الشباب التي ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و٢٩ عامًا تقود الزيادة يف عدد   

مستخدمي فايسبوك يف املنطقة، لتستحوذ عىل ٪٧٠ من عدد املستخدمني.
بالنسبة الستخدام تويرت، فقد تصدر لبنان الئحة البلدان يف املراكز اخلمس األوىل   

جملس  دول  أن  مع  البحرين،  عىل  متقدمًا  النشطني،  تويرت  مستخدمي  حيث  من 
التعاون اخلليجي (السعودية واإلمارات والكويت حتديدًا) تواصل صعودها، وذلك 

إىل جانب مرص.

ج) موقع يوتيوب
يوتيوب هو موقع بث وعرض مقاطع الفيديو الشخصية والتشارك هبا التابع لرشكة 
غوغل. وقد شّكل احللقة التي ال بّد منها التي تربط بني الكامريا الرقمية املحمولة أو 
اهلاتف املحمول وبني مواقع التواصل االجتامعي أو مبارشة مع وسائل االعالم التقليدية 
التي بدورها أخذت تعيد بث املقاطع املذاعة عربه. وقد الحظت غوغل أمهية دوره 
يف تغطية األحداث فعمدت اىل تطويره ليتيح حتميل ونقل املقاطع مبارشة ومعاجلتها 

 .املواطن – الصحفي فوريًا وبسهولة مطلقة. ما عّزز مكانة
وملعرفة حجم هذا املوقع هذه بعض األرقام: 
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 ٤ من  أكثر  املوقع  عىل  ُتَرصف  شهريًا.  زائر  مليار  من  أكثر  حاليًا  املوقع  يزور 
ل عىل املوقع (upload) ٧٢ ساعة فيديو كل  مليارات ساعة مشاهدة كل شهر. ُتحمَّ
يستوطن  األمريكية.  املتحدة  الواليات  خارج  من  املوقع  زيارات  من   ٪٧٠ دقيقة. 
يف  يوتيوب  يف  املشاهدة  معّدل  كان  خمتلفة.  عاملية  لغة   ٦١ ويف  بلدًا   ٥٣ يف  يوتيوب 
عام ٢٠١١ حوايل ١ تريليون مشاهدة (أو مبعّدل حوايل ١٤٠ مشاهدة لكل واحد من 
سكان األرض). وماليني االشرتاكات املجانية يف املوقع حتدث كل يوم. تتيح هذه 
والبقاء  مشاهري)  مشاهبة (أصدقاء أو  اهتاممات  بأشخاص هلم  االتصال  االشرتاكات 
يوتيوب يأيت عرب  مشاهدات  ٢٥٪ من جمموع  املوقع.  نشاطاهتم يف  عىل اطالع عىل 
أجهزة اهلاتف املحمول واللوحات (tablets). يشاهد الناس حوايل مليار عرض عرب 
اهلاتف املحمول يف اليوم.يشاهد الناس حوايل مليار عرض عرب اهلاتف املحمول يف 
اليوم.يشاهد الناس حوايل مليار عرض عرب اهلاتف املحمول يف اليوم. املشاهدة عرب 

األجهزة املحمولة تضاعف ٣ مّرات خالل عام٢٠١١ .١٥

وقائع – يوتيوب
تضاعف عدد مّرات مشاهدة مقاطع فيديو يف يوتيوب خالل العام املايض يف املنطقة   

العربية.  
العربية،  املنطقة  يف  يوميا  فيديو  ملقاطع  مشاهدة  مرة  مليون   ١٦٧ نحو  يوجد   

وأمام  األمريكية،  املتحدة  الواليات  (خلف  عامليًا  الثانية  املرتبة  يف  يضعها  ما 
األشهر  خالل   ١٢٠٪ بنسبة  املنطقة  يف  املشاهدة  مرات  عدد  وازداد  الربازيل). 

األخرية. الستة 
مرص  تليها  العرض،  ملّرات  عدد  بأعىل  املنطقة  السعودية  العربية  اململكة  تتصدر   

واملغرب واإلمارات العربية املتحدة
بيانات استخدام يوتيوب اخلاصة بكل دولة يف ٢٠١١ مقارنة بـ ٢٠١٠:  

اململكة العربية السعودية: قفز رفع مقاطع الفيديو بنسبة ٢٠٠٪. وازدادت مّرات   
املشاهدة بنسبة ٢٦٠٪
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مرص: زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة ١٥٠٪، وازدادت مّرات املشاهدة بنسبة   
٪٢٢٠

تونس: زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة ٪٢٤٠، وازدادت مّرات املشاهدة بنسبة   
٪١٠٠

اليمن: ازدادت مّرات املشاهدة بنسبة ١٥٠٪  
األردن: زاد رفع مقاطع الفيديو بنسبة ١٤٠٪، وازدادت مّرات املشاهدة بنسبة   

٪٢٤٠

االعالم االجتماعي شريك
سنمرُّ رسيعًا عىل أمثلة حّية تبّين الدور الذي لعبه االعالم االجتامعي يف ثورات تونس 
ومرص وسوريا. علًام أنه لعب أدوارًا مشاهبة يف ثورات ليبيا واليمن ويف انتفاضة البحرين 

وحراك األردن واملغرب.

أ) حالة تونس
نات وغريها من أنواع التواصل االجتامعي عرب شبكة االنرتنت  أمام ما أحدثته املدوَّ
يف  املدّونون  لعبه  الذي  الكبري  والدور  تونس  يف  السيايس  الواقع  عىل  كبري  تأثري  من 
سليم  تعيني  جاء  عيل،  بن  العابدين  زين  الرئيس  نظام  أطاحت  التي  الشعبية  الثورة 
نة عامر ٤٠٤، يف منصب كاتب  عاممو أحد أشهر املدونني التونسيني وصاحب مدوَّ
هذه  بدور  اعرتافًا  االنتقالية)  (احلكومة  عيل  بن  تنحي  بعد  حكومة  أول  يف  دولة 

الوسائط وأمهيتها. 
بتهمة   ٢٠١١ السنة  مطلع  ُأوقف  كان   slim404@ بـ املشهور  عاممو  فاملدّون 
سقوط  بعد  إال  رساحه  يطلق  ومل  رسمّية  حكومّية  أنرتنت  مواقع  واخرتاق  قرصنة 
الرئيس بن عيل، فنقلته ثورة التغيري من السجن إىل مكتب الوزير، ليكون بذلك 
عامًا.  والثالثني  اخلامسة  يتجاوز  مل  الذي  هو  االنتقالية،  احلكومة  يف  عضو  أصغر 
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يف  االنرتنت  عىل  الرقابة  عاممو  ألغى   (٢٠١١ يناير   ١٧) وزيرًا  تعيينه  بعد  قليلة  أيام 
تونس.

وإمنا  مفاجئًا  حدثًا  تشّكل  مل  التونيس  الشعب  ثورة  أن  إىل  عاممو  املدّون  يشري 
كانت نتائجها التي أسفرت عن هروب الرئيس هي التي فاجأت اجلميع. ويقول١٦: 
الثورة نتاج سنوات طويلة من نضاٍل ساهم فيه أطراف كثريون، بخاصة الشباب 
الذين عملوا عىل حترير اإلعالم، وناضلوا من أجل حرية التعبري والكلمة عىل شبكة 
يف  الفوسفات  منجم  أحداث  من  بدءًا  حيصل،  ما  كل  ونقل  تغطية  عرب  االنرتنت، 
قفصة والرديف وصوًال إىل سيدي بوزيد واألحداث األخرية التي أطاحت نظام بن 

 .عيل البائد

نيويورك تاميز: كامريات اهلواتف اخللوية باتت السالح األقوى يف التظاهرات 
املوجودة يف  الصغرية  الكامريات  تاميز، ان  نيويورك  صحيفة  ذكرت  أي –  نيويورك – يو يب 
تستخدم  التي  للدموع  املسيلة  والقنابل  البنادق  وجه  األقوى يف  السالح  باتت  اخللوية،  اهلواتف 

خالل التظاهرات يف الرشق األوسط.
أداة  باتت  عقد،  من  أقل  قبل  جديدًا  أمرا  كانت  التي  اخللوية،  اهلواتف  كامريات  ان  واعتربت 
أساسية، مشرية إىل ان منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان اعرتفت بأمهية هذه الوسيلة ونرشت 

إرشادات وقدمت تدريبًا عىل كيفية استخدام هذه الكامريات بفاعلية.
وقال جيمس كاتز، مدير مركز روجرز لدراسات االتصاالت اخللوية، أخريًا مثة تكنولوجيا بحجم 
كف اليد وما ميكن أن يلتقطه شخص ما ميكن أن ينتهي حول العامل. وأضاف: هذا خنجر يف 
حلق األنظمة القدمية التي متكنت من خالل التالعب بالتكنولوجيات القدمية من إمخاد أصوات 

.الشعب
وذكرت نيويورك تاميز انه فيام توافرت الكامريات يف اهلواتف اخللوية منذ أواخر التسعينيات، 
إال ان املنظامت مل تأخذها عىل حممل اجلد إال بعد التسونامي الذي رضب جنوب رشقي آسيا 
يف العام  ٢٠٠٤ ومن مث تفجريات مرتو أنفاق لندن، مذكرة مبقاطع الفيديو التي مت تناقلها يف 
يونيو ٢٠٠٩ إلطالق النار عىل الشابة ندا يف طهران، ومت تنزيلها عىل موقع يوتيوب، فأثارت 

غضب املعارضة اإليرانية وانترشت حول العامل.
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ويتابع عاممو: فقدان اإلعالم الرسمي التونيس لصدقيته بسبب تقدميه للخرب وتفسريه 
بأسلوب خيدم مصالح احلزب احلاكم أو إخفاء االخبار يف أغلب األحيان، دفع الشباب 

.إىل استخدام اإلنرتنت واألدوات اإللكرتونية كمصدر أسايس لألخبار واملعلومات
ولعّل من بني األسباب التي أكسبت املدونني تلك القدرة الكبرية عىل التأثري، يوضح 
عاممو، أن تغطية املدونني لألحداث تتسم بالرسعة وتقرتب من الناس؛ وهو ما مّكن 
املنّظمة  احلركة  إىل  الفردي  العمل  من  التدويني  النشاط  نقل  من  تونس  يف  الناشطني 
واهلادفة، وَجعِله وسيلة تعبئة حتّدت النظام األمني وترمجتها الثورة الشعبية عىل أرض 

.الواقع
.املشاغبني استقال عاممو من احلكومة التونسية يف ٢٣ أيار ٢٠١١ ليعود اىل صفوف

بشري بالغي مؤسس موقع تونس حرة عىل فايسبوك يقول١٧: الناس أطلقوا 
عىل ثورة تونس ألقابًا عدة: ثورة الياسمني، انتفاضة سيدي بوزيد، الثورة التونسية... 
ولكن هناك اسم خيترص بحّق ما حصل يف تونس: ثورة املواقع االجتامعية او اختصارا 
ثورة الفايسبوك. يتابع بشري: يف غياب االعالم التقليدي، حيث احلكومة حّظرت 
جلأ  مثال،  بوقدوس  كفهيم  املستقلني  الصحافيني  وسجنت  الصحافية  التقارير 
التونسيون يف األسابيع األخرية اىل هواتفهم اخلليوية لتوثيق تاريخ بالدهم. يضيف: 
جنبًا اىل جنب مع تويرت، ساعد ذلك عىل األرض يف تنظيم احلشود الضخمة التي 
يف  وأساسيًا  رضوريا  ذلك  كان  لقد  والفقرية.  الصغرية  األحياء  من  تتجمع  بدأت 

.التنظيمي اجلهد 
ثورة  اندالع  قبل  سنوات   ،٢٠٠٤ عام  ست  تأسَّ  ،(nawaat.org) نواة نة  املدوَّ
الياسمني، مألت بني ديسمرب ٢٠١٠ ويناير ٢٠١١ الفراغ اإلعالمي الذي أحدثه التعتيم 
مة معلومات وأخبار مبارشة وموّثقة  الرسمي عىل أخبار املعارضة ومن ّمث الثورة، مقدِّ
مًة بالصور ومقاطع الفيديو. وبعد الثورة استمّرت يف  باللغتني العربية والفرنسية مدعَّ
لعب دور إعالمي كبري أّهلها لنيل جائزة (netizen) للعام ٢٠١١ من منظمة مراسلون 
بال حدود وجائزة املؤرش عىل رقابة االعالم. وكان املوقع بقي حمجوبًا داخل تونس 
سه رياض غرفيل عىل مغادرة  طيلة الفرتة السابقة لرحيل بن عيل. كذلك ُأجرب مؤسِّ
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للشبكات  افرتايض  فضاء  توفري  يف  ساعد  حيث  هناك  فرنسا،  اىل  واالنتقال  البالد 
املعارضة التي تصارع الرقابة.١٨

نارص ودادي، مدير التوعية عىل احلقوق املدنية يف املجلس االسالمي االمريكي، 
والذي تابع عن قرب االحداث يف تونس، يرى ان مواقع التواصل االجتامعي يف حني مل 
تتسبب هي بالثورة الشعبية، اال أهنا لعبت دورًا أساسيًا يف نرش األخبار وإعالم اخلارج 

باالنتفاضات الشعبية وأعداد القتىل خالهلا وممارسات البوليس١٩.
وميكن فهم دور وسائل االعالم االجتامعي يف تونس مبراجعة حماوالت احلكومة 
مانعة   ،١٩٩٥ منذ  االنرتنت  بشدة  السلطات  راقبت  فقد  وإسكاهتا.  عليها  السيطرة 
االعالم  وسائل  مواقع  اىل  أيضًا  وإمنا  فحسب،  السياسية  املواقع  اىل  ال  الوصول، 
خاصًا  هدفًا  الفيديو  أفالم  مشاركة  مواقع  وكانت   .موشن دييل  مثل  االجتامعي، 
 استفزازية للرقابة احلكومية، ألن الناشطني التونسيني كانوا قد وّزعوا سابقًا أفالما
عدة عىل االنرتنت، مبا فيها واحد يوّثق رحالت التسّوق الكثرية للسيدة األوىل اىل 
أوروبا باستخدامها طائرة رئاسية. ومن ّمث بدأت السلطات التونسية تشن هجامت عىل 
حسابات الناشطني الذين يستخدمون جي ميل وفايسبوك، ومتكنت من احلصول 
عىل مفاتيح رسية لبعض هذه احلسابات. وعندما بدأ الشغب مطلع سنة ٢٠١١، 

بدأت احلكومة توقيف ناشطني بارزين عىل الشبكة العنكبوتية. 
يكتب حسام برامهي:٢٠

كام هو معلوم، لعب االعالم دورا كبريا يف نجاح ثورة تونس ويف تبليغ صوهتا 
كان  ما  فضح  يف  الريادة  صاحب  ُيعترب   فايسبوك الـ لكن  واخلارج،  الداخل  إىل 
يعانيه التونسيون من خنق للحريات وانتهاك للحرمات. ونتيجة التضييق عىل االعالم 
وكتابة  اخلاصة  افالمهم  صنع  اىل  املحتجون  اضطّر  املحيل،  االعالم  وتنكر  الدويل 
حتميل  يف  تتمثل  كانت  واجهتهم،  التي  الكربى  الصعوبة  لكن  الشخصية.  مقاالهتم 
تلك الفيديوهات والصور عىل الـ فايسبوك. اذ كثريا ما كانت صفحاهتم تتعرض 
واالعتقال، بل كاد عديد منهم حياكمون  للتهديد  أنفسهم  للحجب، وتعّرضوا هم 
بدعوى الرتويج للفتنة، كام حصل خصوصًا خالل أحداث احلوض املنجمي يف ٢٠٠٨. 
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لكن إميان املتظاهرين بعدالة مطالبهم دفعهم اىل ابتكار وسائل وطرق عديدة للتغلب 
اىل  باإلضافة  هذا   .(Proxies)  الربوكسيات استعامل  مثل  الصعوبات  هذه  عىل 
تعاون أصحاب حمال االنرتنت معهم، من خالل السامح هلم بتحميل أفالمهم اخلاصة 
حماهلم  بغلق  وهتديدهم  عليهم  مشددة  مراقبة  األمن  رجال  فرض  رغم  وصورهم، 
ومالحقتهم قضائيًا. كنا ممنوعني من استخدام هذه الربوكسيات، وكنت أسمح 
دائًام، بالّرس، لشباب اإلحتاد الطالبي، باستخدام هذه التقنية، وتعرضت بسبب ذلك 

.للمساءلة والتهديد بإقفال املحل
زد عىل ذلك أن الـ فايسبوك ساهم يف تنسيق اجلهود وتأطري الشباب من خالل 
حتديد مواعيد التظاهرات وأمكنتها. لكن الدور األبرز للـ فايسبوك متثل أساسا يف 
مرحلة ما بعد الثورة، بعد انتشار حاالت السلب والنهب، ما دفع الشباب اىل ابتكار 
فكرة تكوين جلان األحياء التي تبّنتها بعد ذلك القوى السياسية واجليش، حيث كان 
التواصل بني الشباب والتنسيق يف ما بينهم من خالل تبادل الصور واألخبار والقيام 
بالتبليغ والتحذير من اللصوص واملجرمني؛ وهو ما ساهم يف إلقاء القبض عىل العديد 

منهم.
يبقى القول، أن ظاهرة املواقع االجتامعية تشبه كثريًا كرة الثلج املتدحرجة. فصفحة 
شعب تونس حيرق نفسه، سيدي الرئيس التي اجتذبت ١٥٠٠٠ زائر يف أيام قليلة، 
صفحات  تأسيس  عىل  وشجعتهم  بتونس  املحيطة  البلدان  يف  الشبان  االف  يف  أّثرت 
مماثلة لدعم الثورة التونسية ونقل جمرياهتا. ومن أهم األمثلة عىل ذلك تأسيس صفحة 
مرصيون يدعمون الثورة التونسية. مث جاء انتصار الثورة التونسية ليشجع الشباب 

املرصيني اجلريان عىل االنتفاضة ويعطيهم العزم واإلرصار عىل املتابعة.

ب) حالة مرص
أصًال  وّفرهتا  وسائل  املرصي  الشباب  استخدم  مرص.  يف  كذلك  تونس  يف  كام 
احلكومة لتقويض سلطتها وقلب النظام! فتكنولوجيا املعلومات وبالتايل انتشار استخدام 
االنرتنت هو مثرة جهود بذلتها احلكومة باعتبارها أدوات أساسية للتنمية االجتامعية 
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انرتنت  توفري   ،١٩٩٩ منذ  احلكومة،  مبادرات  شملت  فقد  البالد،  يف  واالقتصادية 
جماين، ودعم أسعار احلواسيب، ونرش مراكز خدمة انرتنت عمومي٢١. 

ميكن القول٢٢ أن املدّونات املرصية blogs التي فرضت نفسها عىل الساحة السياسية 
االلكرتوين  لد بعدها احلراك  ٢٠٠٤، والتي توَّ واالجتامعية، وكذلك األمنية منذ عام 
األساس  هي   ،تويرتو  يوتيوبو  فايسبوك مثل  أدوات  خالل  من  النشط 

االفرتايض الذي بنيت عليه ثورة ٢٥ كانون الثاين (يناير) ٢٠١١.
من  ومئات   ،عالء منال   ،املرصي الوعي   ،مرصية بنت   ،يونس نورا 
املدونات التي حفرت يف فضاء االنرتنت بدايات ثورة ميدان احلرير. ويكفي أن فضح 
ممارسات الرشطة ضد املواطنني، وموجات التحرش اجلامعي، وقضايا فساد عدة متت 
عىل أيدي أصحاب املدونات التي ظلت تشهد نشاطًا حاميًا إىل أن بدأ نجمها خيفت 
قليًال، رمبا ملا نجم عن تأثريها املتنامي من تفتح عيون رجال األمن، الذين أطلق عليهم 
تفكهًا لقب قوات مكافحة املدونات (عىل غرار قوات مكافحة الشغب)، وهو ما 

استدعى عددًا من قرصات األذن املتتالية. 
 احلياة يقول املدير التنفيذي للشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان مجال عيد لـ
إن ما حدث يف ٢٥ كانون الثاين ٢٠١١ هو نتاج ما بدأ عىل شبكة اإلنرتنت قبل نحو 
هو  املرصيني  لدى  التارخيي  اخلوف  حاجز  كرس  يف  األكرب  الفضل  سنوات.  ست 
للمدونني! ليس هذا فقط، بل نجح أولئك يف أن يكونوا مصدر ثقة بالنسبة إىل مجوع 

 ٢٣.الناس ومصدرًا للمعلومات التي مل يكن أحد حيمل مبعرفتها حتى عهد قريب
 ،فايسبوك وعىل الرغم من أن ثورة مرص التي فجرها شباب اإلنرتنت انطلقت من
إال أن جانبًا مهًام من نجاح الثورة كان يف بقائها حية عىل املدونات العربية خالل أيام 
عليها  أقبل  التي  اخلطوة  وهي  العنكبوتية،  بالشبكة  اخلاصة  االتصاالت  كل  انقطاع 
النظام كوسيلة إلجهاض الثورة يف أيامها األوىل حتى ال ينظم املتظاهرون أنفسهم! 
ويقول عيد: خالل هذه األيام كنت أحد القالئل الذين متكنوا من االستمرار يف تويرت 
عرب خط هاتف دويل. وكان الغرض الرئيس هو تغذية تويرت بأخبار الثورة حلظة بلحظة 
.والتي تلقفها املدونون العرب الذين رفعوا راية الثورة املرصية الشبابية طيلة هذه املدة
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وكانت أوىل رضبات فايسبوك قد أتت مع دعوة الناشطة إرساء عبد الفتاح إىل 
إرضاب يوم ٦ نيسان (أبريل) عام ٢٠٠٨، تزامنًا مع إرضاب عامل النسيج يف مصانع 
الغزل يف مدينة املحلة الكربى التي تتوّسط دلتا النيل. بعد نجاح كبري لتلك الدعوة، 

التي شاركت فيها رسائل اخلليوي القصرية بكثافة، اعُتِقَلت عبد التاح.٢٤
ويف صيف ٢٠١٠، لقي الشاب خالد سعيد مرصعه عىل يد الرشطة، بعد أن اقتاده 
بعض أفرادها عنوة من مقهى إنرتنت إىل أحد مراكز الرشطة يف مدينة اإلسكندرية، 
وآذن مرصعه بتسارع وترية الدعوات إىل التظـــاهر واالعتصام. وتأسس موقع كلنا خالد 
سعيد عىل فايسبوك ونرش صورته قبل مقتله وبعده عىل أثر التعذيب الوحيش الذي 

حركة  ٦ ابريل من فايسبوك إىل الشارع
نجحت حركة ٦ ابريل التي ولدت عىل شبكة االنرتنت، واملؤلفة من شبان يعارضون نظام الرئيس 
املرصي حسني مبارك، يف االنتقال اىل الشارع عرب نداءات اىل التظاهر استقطبت آالف االشخاص.
ففي نيسان ٢٠٠٨، أعرب آالف املرصيني عىل شبكة االنرتنت عن دعمهم لعامل كانوا حيتجون 
يف دلتا النيل عىل غالء االسعار. ورسعان ما اتسعت جمموعة فايسبوك التي ولدت يف ذلك 

اليوم الربيعي.
وكانت حركة شبان ٦ ابريل التي ال تنتمي اىل اي حزب سيايس، والتي حصلت عىل مظاهر 
التأييد االوىل من الشبان املثقفني، دعت اعضاءها اىل ارتداء الثياب السود للتعبري عن احتجاجهم 

عىل السلطة.
 ودعمت احلركة، التي تقوم بوظيفة منتدى حواري ومكرب صوت عمالق يدعو اعضاءه اىل التظاهر، 
يف متوز املايض عريضة املدير العام  السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية املعارض حممد الربادعي الذي 
صار منافسًا للرئيس مبارك. ورسخت هذه احلركة التي خرجت من رحم فايسبوك أقدامها تدرجيًا يف 
املجتمع، تدعمها طبقات حمرومة وحركة كفاية التي نظمت تظاهراهتا االوىل يف كانون االول ٢٠٠٤،

.االخوان املسلمني وأعضاء أحزاب معارضة ومنتسبون اىل مجاعة
ويف سياق االنتفاضة الشعبية يف تونس التي اطاحت الرئيس زين العابدين بن عيل، وجهت احلركة 

دعوات اىل حشد عنارصها الذين يبلغ عددهم ٨٦ الفًا عىل شبكة االنرتنت.
 (رويرتز)



٤٧٥ الربیع العربي دور االعالم االجتماعي في

تعرَّض له. ومع ان اسم مؤسس املوقع حينها بقي غري معلوم (ُعرَف فيام بعد أنه وائل 
غنيم) فقد انضم اليه رسيعًا حوايل ٤٠٠ ألف شاب سجلوا أسامءهم من أنحاء مرص كلها 
ومن اخلارج. ونظم هذا املوقع فعاليات شبابية شارك فيها اآلالف. وهو أول من دعا اىل 

املظاهرات يف عيد الرشطة يف ٢٥ يناير احتجاجا عىل ممارساهتا العنفية.
الناشطة  ظهور  مع  األخرية،  مرحلته  دخل  مصــر  شباب  بثورة  احلمل  أن  وبدا 
السياسية أسامء حمفوظ عىل يوتيوب وفايسبوك، حــيث أعلنت أهنا نازلة التحرير 
صفحات  نشطت  واحلرية.  للكرامة  طلبًا   ،٢٠١١ الرشطة)  (عيد  يناير   ٢٥ يوم 

 .يوم الغضب يف أسابيع قليلة، يف تناقل الدعوة إىل ،فايسبوك الـ
وعىل صفحات فايسبوك (وكذلك عرب تغريدات موقع تويرت)، جرى تناقل 
املعلومات عن مداخل ساحات التجّمع وخمارجها، وسبل الوقاية من القنابل املسيلة للدموع، 
وأساليب التصدي هلراوات رجال األمن املركزي، وحَيل الفرار من ضباط مكافحة الشغب 
وغريها. وانترشت الدعوات إىل التظاهر عرب ماليني الرسائل القصرية للخليوي، مع أعداد 

 .فايسبوك يف صفحات (Share شري) شارك مماثلة من النقرات عىل زر
الثورة، هو  إشعال  وأدواته يف  اإلنرتنت  نجاح  أبرز دليل عىل  القول إن  وميكن 
قرار قطع اإلنرتنت يف حماولة لسلب املتظاهرين هواء التواصل،٢٥ قطعت السلطات 
اهلواتف  أجهزة  عرب  القصرية  الرسائل  خدمات  وأوقفت  مرص،  عن  اإلنرتنت 
واستمر  حدثت،  املفاجأة  ولكن  كافة!   املرصية  اخلليوي  شبكات  يف  املحمولة، 
درجة  اىل  ليصل  غضبهم  وتفاقم  حنقهم  زاد  بل  التظاهر،  يف  اإللكرتوين  الشباب 
الوصول  أجل  من  الدولية  االتصاالت  اىل  املحتجني  من  نفر  وجلأ  االنفجار.  ُتداين 
اىل اإلنرتنت ونقل األخبار حلظة بلحظة اىل العامل اخلارجي. وإضافة لذلك، صّور 
عىل  األفالم  لتحميل  استعدادًا  بتفاصيلها،  األحداث  املشاركون  اإلنرتنت  ناشطو 

اإلنرتنت، عندما يتوقف انقطاعها عن مرص.  
وكانت جمموعة غوغل، قد أعلنت، اهنا تعاونت مع تويرت، الطالق نظام 
وبالتايل  العادي،  اهلاتف  بواسطة  الصغرى  املدونات  مبوقع  االتصال  للمرصيني  يتيح 
املالحظة  من  بّد  ال  وهنا  عنهم٢٦.  االنرتنت  خدمة  السلطات  قطع  عىل  االلتفاف 
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املشاركني  عدد  ضاعف  قد  املرصي  الشارع  عن  واالتصاالت  االنرتنت  قطع  إن 
الثورة  يف  مسامهاهتم  كانت  الذين  املرصيني  من  كبري  عدد  حسم  فقد  بالتظاهرات. 
حتى ذلك الوقت فقط عرب وسائل التواصل االجتامعي، خيارهم ونزلوا اىل الشارع 
ألهنم  أو  االلكرتوين)  التعتيم  (بعد  اخلارج  يف  حيدث  ماذا  ملعرفة  الفضول  بدافع  إن 

شعروا باالستفزاز. 
يف اخلتام قد يكون من الرضوري تسليط الضوء عىل بعض الشخصيات التي لعبت 
أدوارًا هامة يف الثورة بواسطة االعالم االجتامعي، عمر عفيفي، ضابط رشطة سابق 
وخبري يف االعالم. نرش عفيفي سنة ٢٠٠٨ كتابًا قّدم فيه نصائح اىل املرصيني حول 
لتهديدات  كاتبه  وتعّرض  طبعًا  الكتاب  ُمنع  األمن٢٧.  رجال  وحشية  جتّنب  كيفية 
من  عفيفي  استفاد  هناك  املتحدة.  الواليات  اىل  واللجوء  البالد  مغادرة  عىل  أجربته 
وسائل التواصل االجتامعي ليحّول نصائحه هذه املّرة أفالمًا عىل يوتيوب وينرشها يف 
فايسبوك وتويرت. عند اندالع الثورة يف تونس، نشط عفيفي وأنتج حلقات يوتيوب 
تفصيلية لتعليم املرصيني عىل استخدام التقنيات٢٨، أين ومتى جيب التحّرك، ماذا ينبغي 
رجال  عىل  التحايل  التحّرك،  سلمية  عىل  احلفاظ  كيفية  التحّركات،  أثناء  االرتداء 

األمن، االختباء واهلرب٢٩. 
أمىض  املعلوماتية،  الربامج  محاية  يف  متخصص  عاما،   ٣٤ مدّون  غربية٣٠،  أمحد 
سنوات عدة يف تقدمي املشورة والعمل للنشطاء واملدافعني عن حقوق االنسان العرب، 
 ،املمنوعة عن كيفية محاية ملفاهتم واتصاالهتم ومواقعهم وعن تقنية الدخول اىل املواقع
باالشرتاك مع شقيقه عمرو، الذي يعمل يف منظمة العفو الدولية يف لندن، أيضًا يف 

املجال املعلومايت. 
 ،ابريل  ٦ حركة  مؤسيس  أحد  عامًا،   ٣٠ مدين  مهندس  ماهر،  أمحد  املدّون 
وعضو حركة كفاية منذ ٢٠٠٥، دعا عدة مّرات اىل االرضاب بني ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ 
ب من عامل االجتامع واألستاذ يف اجلامعة األمريكية  ما عّرضه لالعتقال مرارًا. وهو مقرَّ
الواليات  اىل  لالنتقال  للنظام  معارضته  دفعته  الذي  إبراهيم،  الدين  سعد  القاهرة  يف 

املتحدة. 
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يف األسابيع التي سبقت ٢٥ يناير٣١، حتّلق النشطاء حول وائل غنيم، أمحد ماهر 
أدّق  ومناقشة  والتخطيط  األفكار  لتبادل  عديدة  اجتامعات  يف  وغريهم  غربية  وأمحد 
التفاصيل، من اختيار الواصفات hashtags اىل حتضري االرشادات للمتظاهرين. أمحد 
عبد اهللا، خمرج سينامئي ٣٢ عامًا حائز عىل التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج عام 
ُجّهز   ميداين ستوديو  لرتكيب  آخرين  مع  تطّوع   ،ميكروفون فيلمه  عن   ٢٠١٠
بأحدث املعدات الفوتوغرافية املربوطة بحواسيب معّززة بربامج توليف رقمية سمحت 
بتصوير عرشات الساعات من يوميات ميدان التحرير. طيلة الفرتة وحتى خالل التعتيم 
الرقمي. وما أن ُرفع حظر االنرتنت حتى انطلق حتميل أكثر من ١٠٠ جيغابايت من 

هذا الستوديو لتصبح عىل الشبكة بعد دقائق معدودة.

ج) حالة سوريا
 الصحافيون املواطنون ،ينشط يف سوريا، التي غادرها معظم املراسلني األجانب
الذين يبقون االنتفاضة السورية يف واجهة اإلعالم العاملي، عرب صورهم املأخوذة هبواتفهم 

املحمولة ومواقع التواصل االجتامعي املحظورة حتى وقت قصري مىض يف بالدهم.
املاضية  األخرية  األسابيع  خالل  متكّنا  منجد٣٢:  أسامة  السوري  الناشط  ويقول 
من تطوير شبكات تعمل بفاعلية، ومن خالهلا ميكننا اليوم أن نرى ما حيدث يف كل 
مدينة وقرية يف سورية. مل يعد النظام قادرًا عىل وقف املعلومات أو الصور أو أرشطة 
الفيديو التي تصل إلينا. ويضيف أن دور مواقع التواصل اإللكرتونية بات أساسيًا 
جدًا. إنه يشكل جرسًا يربط بني ما يقوم به الناشطون عىل األرض وبني وسائل اإلعالم 

.التقليدية
االحتجاجات  يتناول   السورية الثورة  أخبار  عن  يوميًا  تقريرًا  منجد  ويصدر 
وصور  شهود  اىل  باالستناد  سورية،  يف  العنف  وأعامل  األمن  قوى  مع  والصدامات 
وأفالم التقطتها هواتف نقالة للمحتجني يتم التحقق منها قدر اإلمكان.ويتم إرسال 
التقرير باإلنكليزية والعربية والفرنسية عرب الربيد اإللكرتوين اىل منظامت حقوق اإلنسان 

والصحافة العاملية.
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وازداد اعتامد وسائل اإلعالم التقليدية واإللكرتونية عىل الصحافيني املواطنني – وهو 
تعبري جديد نسبيًا يف املنطقة العربية – من أجل تغطية حركة االحتجاجات السورية 

األوىل من نوعها ضد نظام الرئيس بشار األسد والتي بدأت يف ١٥ آذار (مارس).
وتبث حمطات التلفزة واملواقع اإلخبارية عىل االنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي 
مثل فايسبوك وتويرت أفالمًا ملصورين هواة، بعضها غري واضح، وغالبًا ما تكون 

قصرية جدًا ومأخوذة عىل عجل.

رزان غزاوي مدونة الثورة السورية 
السجن  اىل  واقتيادها  االردنية  السورية  احلدود  عىل  توقيفها  يتم  ان  قبل  ب –  ف  – أ  بريوت 
(االعتقال األول من ٣ اىل ١٨ كانون االول ديسمرب ٢٠١١ واالعتقال الثاين من ١٦ اىل ٢٠ فرباير 
٢٠١٢)، كانت رزان غزاوي تدّون آراءها وأفكارها املناهضة للرئيس السوري بشار االسد عىل 

صفحتها عىل االنرتنت باسمها احلقيقي، داعية اىل الثورة من دون هوادة حتى اسقاط النظام.
وقد مثلت املدونة السورية االمريكية (٣١ عامًا) بعد ايام من توقيفها امام قايض التحقيق يف دمشق 
ووجهت اليها هتمة القيام بدعاية ترمي اىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو 
املذهبية ونقل انباء يعرف اهنا كاذبة أو مبالغ فيها من شأهنا أن توهن نفسية األمة، بحسب ما افاد 
بيان صادر عن املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري الذي تنشط فيه رزان. كام اهتمت باملشاركة 
يف انشاء تنسيقية أحياء دمشق املعارضة للنظام. ويف حال ادانتها، قد حيكم عليها بالسجن ملدة 

ترتاوح بني ثالث و١٥ سنة.
وعرفت   ،٢٠٠٩ العام  منذ   رزانيات مدونتها  عىل  نفسها  عن  تعرب  غزاوي  رزان  وكانت 
مبواقفها اليسارية ودفاعها عن قضايا املرأة والقضية  الفلسطينية. كام كانت ناشطة جدا عىل موقع 
االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب   العريب الربيع  حركوا  الذين  الشباب  آالف  مثل  مثلها   ،تويرت
التنحي  اىل  االسد  دعوة  تويرت:  عىل  االول  كانون  من  الثاين  يف  رزان  وكتبت  اسايس.  بشكل 
.االطليس شامل  حلف  سيطرة  ومن  االهلية  احلرب  من  سورية  إلنقاذ  الوحيدة  الطريقة  هي 
مرص  يف  الثوار  مع  نتضامن  السوريني،  الثوار  نحن  تويرت:  عىل  تعليقاهتا  أحد  يف  رزان  وكتبت 

 .والبحرين واليمن والكويت. آن االوان لتكتب الشعوب تارخيها

أ ف ب ١٩ كانون األول ٢٠١١ (احلياة)
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ويقول منجد املقيم يف الواليات املتحدة: مت تطوير ما يشبه غرفة عمليات ال مركزًا 
جغرافيًا حمددًا هلا جتمع كل ما يأيت من داخل البالد إليراده يف التقرير. ويشري اىل 
أن الناس عىل األرض يتصلون بنا، ويزودوننا باملعلومات والصور واألرقام اهلاتفية 

.لالتصال، ويتم توزيع كل ذلك عىل وسائل اإلعالم
ومنذ ١٥ آذار، تاريخ بدء حركة االحتجاجات، شددت السلطات السورية التي كانت 
رفعت القيود عن عملية الدخول اىل مواقع التواصل االجتامعي عىل االنرتنت يف شباط (فرباير) 
املايض، رقابتها عىل عمل وسائل اإلعالم. وبات الدخول اىل مناطق تشهد احتجاجات 

مثل درعا والالذقية وغريها، حمظورًا عىل اإلعالميني من دون إذن مسبق ومرافقة أمنية. 
وأصبحت صفحات مثل الثورة السورية ٢٠١١، وشبكة شام وصفحة طل 
امللوحي عىل موقع فايسبوك، وهي صفحات داعمة للمعارضني السوريني، من املصادر 
األساسية الستقاء األخبار اآلتية من سورية. وخالل أيام انترشت عرب هذه املواقع لقطات 
بكامريات من هواتف حممولة تظهر مثًال دخول الدبابات مدينة درعا وانتشار القناصة 
فوق سطوح املباين، واستهداف مواطنني إذا غادروا منازهلم، كام عرضت لقطات مصورة 
تظهر جثث مدنيني وعسكريني يف مرشحة يف محص؛ ومصدر كّل ذلك هي أخبار 

وصور من مواطنني عاديني. 
ويلجأ الناشطون السوريون اىل اهلواتف عرب األقامر االصطناعية عندما تنقطع شبكة 

االنرتنت أو عندما تتوقف شبكات اهلاتف.
بعيد  حد  اىل  يتوقف  تواصلنا  إن  لبنان  يف  املوجود  نخلة٣٣  رامي  الناشط  ويقول 
ثورة  تقرير  يوميًا  نخلة  ويصدر   .االصطناعية األقامر  عرب  العاملة  التجهيزات  عىل 
الياسمني السورية حول حركات االحتجاج والقمع، ويوزعه عىل صحافيني منترشين 
يف العامل أمجع، مشريًا اىل أن نوعية األفالم املصورة عىل اهلواتف املحمولة حتسنت خالل 

األسابيع األخرية.
وبات الصحافيون املواطنون حيرصون اليوم يف أفالمهم عىل ذكر التاريخ وعىل 
األحداث  فيها  جتري  التي  املدينة  اسم  أو  املكان  اىل  يشري  يشء  أي  أو  لوحة  تصوير 

املصورة، حتى ال يتم التشكيك يف األفالم.
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للمواطنني  بالسامح  السوري  النظام  خطوة  أن  السوريون  املعارضون  ويرى 
جانب  من  انفتاح  عن  تعّبر  ال  اإللكرتونية  التواصل  مواقع  باستخدام  السوريني 
يستخدمون  الذين  املعارضني  الرقابة عىل  لتشديد  حماولة  بقدر ما تؤّشر إىل  النظام، 

هذه املواقع.
ويقول نخلة: لدينا تقارير من عدد من مصادرنا يف سورية تؤكد أن أشخاصًا 
عديدين أجربوا خالل التحقيق معهم عىل اإلفصاح عن كلامت الرس اخلاصة بربيدهم 
معظم  أن  اىل  ويشري   .االجتامعي التواصل  مواقع  عىل  صفحاهتم  أو  اإللكرتوين 

.األشخاص تعلموا كيفية استخدام االنرتنت مع إخفاء هوياهتم احلقيقية

أمريكية لالتصاالت تقنيات  يستخدمون  سوريون 
رويرتز 

سوريا  يف  ناشطني  ان  روس  اليك  االبتكار  لشؤون  االمريكية  اخلارجية  وزيرة  مستشار  أكد 
اهلواتف  يف   الطوارئ زر  يسمى  ما  شملت  رمبا  امريكية  تقنيات  يستخدمون  أخرى  ودول 

اخلليوية واالنرتنت يف حقيبة للتغلب عىل القيود التي تفرضها احلكومات عىل االتصاالت.
يستخدمها  ان  ميكن  رسية  تقنية  و٢٠  عرشة  بني  ما  عىل  تعمل  املتحدة  الواليات  ان  وقال 
استخدام  طريقة  عن  أيضا  وحتدث  االتصاالت.  عىل  قيودا  يواجهون  ممن  وغريهم  املحتجون 
مواقع التواصل االجتامعي مثل فايسبوك ملواجهة الدعاية التي تنرش عىل االنرتنت مما وصفه بـ 

.اجليش االلكرتوين السوري
ورشح روس احدى التقنيات اجلديدة التي قال إهنا مستوحاة من اعتقال حمتجني يف إيران والبحث 

يف هواتفهم عن معلومات تتعلق بشبكات الناشطني.
وتعرف هذه التقنية باسم زر الطوارئ وهي شيفرة تتوىل فور ادخاهلا اهلاتف اخلليوي مسح قائمة 
العناوين والرسائل املخزنة عليه. وهناك تقنية أخرى تعرف باسم االنرتنت يف حقيبة قال انه ميكن 
استخدامها إلقامة شبكة اتصاالت حتى إذا قطعت هيئة االتصاالت التي تسيطر عليها احلكومات 

خدماهتا او استغلتها ملراقبة املعارضني ومعاقبتهم.

(احلياة ٢٢ حزيران ٢٠١٢)
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لكن عىل رغم كل القيود واألخطار الناجتة من حترك الناشطني السوريني اإلعالمي 
يف  األوىل  العناوين  حتتل  السورية  االنتفاضة  أخبار  فإن  األرض،  وعىل  واإللكرتوين 

وسائل اإلعالم اىل حد كبري بفضل هذا النشاط املكثف.
ويقول أستاذ عمل االجتامع يف اجلامعة األمريكية يف بريوت سمري خلف إن الدور الرئييس 
الذي يقوم به الصحايف املواطن هو رفع صوت أولئك اليائسني الذين ال ميلكون القدرة وال 
الوسيلة عىل التعبري. ويضيف: من الذي سيتكمل بالنيابة عن هؤالء املحرومني من التعبري؟ 

٣٤.هنا يلعب الصحايف املواطن دوره... فاالنتفاضات يف النهاية هي قضية مواطنية

والحكومات شريٌك من نوع آخر!
للدميوقراطية،  نارشًا  عامًال  االجتامعية  واملواقع  االنرتنت  يكون  أن  بالرضورة  ليس 
يقول يفغيني موروزوف٣٥ حمارضًا يف قاعة كاين يف جامعة واشنطن أمام حشد من 
املعلوماتية  الوسائط  بعرص   املبّرشين اولئك  من  العكس  فعىل  واملهتمني٣٦.  الطالب 
واملواقع االجتامعية كنبّي جديد إلله الدميوقراطية، ُيعّدد موروزوف كيف أن السلطات 
ومالحقة  احلّريات  لتقويض  ولكن  االدوات  هذه  أيضًا  هي  تستخدم  واحلكومات 

وتعّقب املعارضات.
فخالل الثورة اخلرضاء يف إيران عام ٢٠٠٩ الحقت احلكومة االيرانية واملخابرات 
بسيط  برنامج  تطوير  ملجّرد  منهم،  كبريًا  عددًا  اعتقال  يف  ونجحت  الثائرين  أعداد 
للتعّرف عىل الوجوه٣٧ يف الصور التي نرشها الثوار أنفسهم عىل موقع Flickr. ويتابع 
موروزف ناسبًا اىل حمطة اجلزيرة االخبارية: من أصل ٦٠ ناشطًا مستخدمًا لتويرت من 
داخل إيران فشلت السلطة يف التعّرف عىل ستة فقط منهم ونجحت يف كشف واعتقال 

اآلخرين. 
تتيح  هندسة  وفق  فايسبوك،  والسيام  االجتامعية،  املواقع  ُصّممت  لقد  ويتابع، 
بعض  منع  أو  صّعب  ما  وهذا  املستخدمني.  اىل  وسهولة  برسعة  الوصول  للمعلنني 
اإلجراءات التي من شأهنا محاية املواقع أو جعلها مالذا آمنًا للثوار املعارضني، كمثل 
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أهنا  من  تتأكد  أن  تريد  فايسبوك  موروزوف:  يقول  ومهية.  وعناوين  أسامء  استعامل 
تضع اعالناهتا أمام أشخاص حقيقيني! ورشح كيف أن بعض التطبيقات، وال 
بالوصول اىل كمية كبرية  التطبيق  ثالث، تسمح ملطّوري  يعرضها طرف  سيام التي 
وامللفات.  االصدقاء  والئحة  والصور  املرور  ككلامت  املستخدم،   أرسار من 
إلغراء  التطبيقات  هذه  استخدام  اىل  احلكومية  االجهزة  من  كثري  عمد  وقد  الخ 
عن  نتحدث  مل  إذا  هذا  بالكامل.  ملفاته   رسقة مث  ومن  هبا  باالشرتاك  املستخدم 
املستخدمني  ملفات  اىل  منها  النفاذ  اىل  املطّورون  يعمد  التي   الربيئة الثغرات 

بحّرية، قبل أن تنتبه فايسبوك وتصلح األمر الحقًا.
وال تقترص الرقابة احلكومية أحيانًا عىل هذه األساليب أو عىل األساليب التقليدية 
(قطع خدمة االنرتنت أو الطلب اىل الرشكات املزّودة للخدمة مبراقبة حمتوى املواقع واحلّد 
من فعالية حمّركات البحث..) فقد تعمد اىل استخدام أساليب أكثر ذكاء وخطورة. 
احلاكمة،  امللكية  العائلة  ضد  سلبية  إشارة  أو  موقع  أي  متنع  التي  مثال  تايلند  ففي 
عمدت السلطات اىل إنشاء موقع أحمِ امللك (protecttheking.net) الذي كان يتيح 
ملستخدميه نرش عناوين وصالت links أي موقع ُيعتَبر مناهض للَمَلكية. وبحسب 
BBC نجحت احلكومة بواسطة ذلك من حجب ٥٠٠٠ موقع يف أول ٢٤ ساعة. غنيٌّ 

عن القول إن املوقع مل حيتِو أي آلية للمراجعة يف حال اخلطأ. تستخدم هذه التقنية يف 
اململكة السعودية عىل نطاق واسع.٣٨

يف  ين  حدَّ ذو  سالح  االجتامعية:  املواقع  بعنوان  تقرير  يف  نقلت  رويرتز  وكالة 
من  الطالب  وخصوصا  والشباب  الشابات  لدى  كانت  التي  الذعر  حالة   ،٣٩سوريا
سمح  االسد  بشار  أن  وكيف  فايسبوكية،  نشاطات  بسبب  والتوقيفات  املالحقات 
يف   (٢٠٠٠ سنة  السلطة  تسّلمه  لدى  منعه  كان  ان  (بعد  فايسبوك  باستخدام  جمددًا 
رويرتز  وذكرت  الواشني.  املواطنني  من  جيش  عىل  معتمدًا  الناس  لتعّقب   خدعة
ان رسميني أمريكيني قد أبلغوا واشنطن بوست ان إيران بدأت فعليًا بتزويد احلكومة 
السورية أجهزة مراقبة متطّورة لتعّقب املعارضني بواسطة االنرتنت؛ وهي التقنية التي 

برعت يف استخدامها يف قمع انتفاضة طهران سنة ٢٠٠٩.
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الفضائيات التلفزيونية العربية (الجزيرة والعربية مثاًال)
تأسست  عربية  إخبارية  (أول   اجلزيرة حمطة  تلّقفت  التونسية،  االنتفاضة  بدء  مع 
عام ١٩٩٦ يف قطر بتمويل من وزير خارجيتها محد بن جاسم آل ثاين) الفرصة لـ رّد 
التحّية اىل نظام زين العابدين بن عيل، الذي كان قد أغلق مكاتبها وطرد موظفيها 
يف مناسبات سابقة. فقد فتحت املحطة أثريها لعرشات الساعات من الصور واالفالم 
احلّية التي تناقلتها مواقع التواصل االجتامعي (فايسبوك وتويرت) عن األحداث اجلارية 

يف تونس. 
وقد كان لتبّني هذه املحطة، التي اكتسبت شهرهتا العاملية ورسعة انتشارها منذ 
١٩٩٨ بفضل تغطيتها احلّية حرَبي أفغانستان والعراق، مثلام اكتسبت شعبيتها العربية 
بفضل برامج التوك شو واحلوارات السياسية املفتوحة حول حقوق االنسان والدميقراطية 
واحلكم الفاسد التي استضافت عرشات الناشطني من معاريض األنظمة العربية واملنفيني 
العرب (بغض النظر عن شعبوية الطرح واألداء يف أوقات عديدة)، كان لذلك أثٌر 
كبري يف إيصال ما التقطته كامريات اهلواتف النقالة اىل ماليني املشاهدين العرب ويف 
العامل، ومن مث يف تأمني التأييد (املعنوي ومن مث املادي) للثورة. فعّوض ذلك ضعف 
الثورة،  اندالع  (عند  تأثريه٤٠  من  وضاعف  تونس  يف  والفايسبوك  االنرتنت  انتشار 
حسابات  هلم  كانت  الشبكة  عىل  موصولني  تونسيني   ١٠ كل  من   ٪٢٠ حوايل  فقط 
فايسبوك). هذه املواقع نرشت صور وأفالم االنتفاضات الشعبية الصغرية يف األحياء. 
الساعات  وختصيص  ونرشها  الصور  هذه  محل  يف   العربيةو  اجلزيرة دور  وجاء 

.احلدث الطوال ملناقشة
تكّرر األمر، ولكن بصورة أعّم ومبهنية أكرب، يف مرص، حيث، واىل وقت متأخر، 
كانت مكاتب املحطتني وموظفوها ال يزالون حارضين يف قلب األحداث مع الكامريات 
 .الرتير ميدان  يف  اجلموع  بني  املنترشين  واملراسلني  املبارش  البث  وأنتينات  املحرتفة 
لعبت املحطتان دورا متعاظًام ليس فقط يف نقل األحداث – عرب املراسلني – ولكن 
وشهاداهتم اخلاصة. وقد ساهم  وأفالمهم  إلرسال صورهم   اجلمهور أيضًا بدعوة
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واملراسلني  الصحافيني  غياب  تعويض  يف  خصوصا،  السورية  الثورة  حالة  يف  ذلك، 
املراسل  الشاشة  عىل  فظهر  األوىل.  الثورة  أيام  يف  النظام  طردهم  الذين  املحرتفني 
 احلدث قلب  من  اُملمنتجة،  غري  والصور  الصغرية  الرقمية  الكامريا  ذو   ،اهلاوي
بأصوات  كثرية  وأحيانًا  املتظاهرين  بصيحات  واملتقطع  املتهدج  وبصوته  مبارشة، 

الطلقات النارية احلّية املنهمرة عىل اجلميع.
مسك  يف  نجحتا  اللتني  املحطتني  هاتني  أن  اىل  اإلشارة  من  بد  ال  ولكن 
عصب الشارع الغاضب ونرش قيم الثورة وشعاراهتا يف تونس واملغرب ومرص 
اجلزيرة  اعتبار  عن  يتوانوا  مل  املحللني  أن  حتى  والسودان،  وسوريا  وليبيا  واليمن 

مقتطفات تقنية من كتاب وائل غنيم
Revolution 2.0 ثورة ٢٫٠

ادارة  فرتة  خالل  رسًا  غنيم  وائل  يتبعها  كان  التي  االحرتازية  اإلجراءات  عن  حديث  سياق  يف 
صفحة كلنا خالد سعيد، خصوصًا احلذر من الفريوسات اإللكرتونية التي خيش ان يرسلها 
أمن الدولة له، يذكر وائل غنيم يف كتاب ثورة ٢٫٠ أن أجهزة الكومبيوتر التي تعمل بنظام 
ماك أو أسMc OS  هي أكثر أمانًا، من ُنُظم تشغيل مايكروسوفت عىل رغم كون األخرية 

هي األكثر شيوعًا. 
من الواضح أن غنيم مييل ملنتجات آبل عمومًا. إذ يذكر كذلك أنه كان يود ان يوثق جمريات 
ثورة ٢٥ يناير باستخدام آي فون، الذي حطمته قوى األمن املرصية يف اليوم األول من الثورة.
كي ال يتم اكتشاف موقعه، إستخدم غنيم برنامج بروكيس يعرف باسم تورTor  يعمل عىل 

تغيري عنوان الكومبيوتر آي يب آدريسIP Address  باستمرار. 
يف أوج التحضريات للثورة، حجب موقع فايسبوك صفحة كلنا خالد سعيد بشكل مفاجئ، 
اال ان احلجب مل يكن السباب سياسية وال بسبب املحتوى، بل مرّده إىل اعتامد غنيم حسابًا مستعارًا 
يف إدارة الصفحة. وراسل فايسبوك مث وافق مسؤولو هذه الشبكة اإلجتامعية  عىل إعادة فتح 
الصفحة بعد ربطها بحساب مستخدم حقيقي، لكنه مل يكن وائل غنيم، بل زميلة مرصية له مقيمة 

يف الواليات املتحدة وافقت عىل استخدام اسمها احلقيقي.

(فيصل عباس، جريدة احلياة، ٧ شباط/فرباير ٢٠١٢)
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فقمع  البحرين.  دور  جاء  عندما  نفسه  الدور  تأدية  يف  فشلتا  قد   ،الثورة قناة 
مل  احلاكمة،  السلطة  ِقَبل  من  كبري  بعنف  والدميقراطية  السلمية  البحرين  ثورة 
تغطية  سمل  آخر  يف  اهنا  واضحا  كان  حيث  منهام،   خجولة بالتفاتات  سوى  حيَظ 
ينفع  ومل   (اجلزيرة (شعار   اآلخر والرأي  الرأي  تعّطل  هنا  العربية.  الثورات 
وعدم  التوازن  جلهة  مصداقيتها  ترميم  يف  اللوجستية  باملشاكل  املحطة  تذّرع 

فيها. األخبار  تسييس 
أخريًا وبالرغم من الدور االجيايب والطليعي هلذه املحطات، اال أنه ال بّد من اإلشارة 
اىل االنتقادات املهنية التي سيقت إليها جلهة اعتامدها عىل مراسالت مواطنني هواة 
(تويرت / يوتيوب)، وهؤالء املواطنون-الصحفيون يفتقدون يف أغلب األحيان للخربة 
التقنية واملهنية وللموضوعية يف نقل األحداث، وأحيانًا هم ُعرضة للشّك يف مصداقيتهم 
ومصادر معلوماهتم. غنيٌّ عن القول ان جواب هذه املحطات كان إنَّ الرضورات هلا 

.!أحكامها
من ناحية ثانية،  مل ُتخِف هذه املحطات انحيازها الكامل للثورات، حتى أن قناة 
اجلزيرة قد ُأطلق عليها لقب قناة الثورة. وقد ُرفعت أعالمها يف مرص واليمن وسوريا 

خالل التظاهرات احلاشدة ووجَهت التحية اليها.

هل الثورات العربية هي ثورات فايسبوك؟
والبحرين  وسوريا  وليبيا  واليمن  تونس ومرص  العامل أمجع شاّبات وشّبانا يف  شاهد 
سنوات  قيايس،  وقت  يف  ويطوون،  استبدادية  حكم  أنظمة  عىل  يثورون  واالردن 
من  منقوال  ذلك  شاهد  السلطة.  واستغالل  والفساد  والعذاب  القهر  من  طوال 
 الغربية صفحات مواقع التواصل االجتامعي أو عربها مبارشة. فمل تتواَن املحطات
وبعض املحللني عن وصف هذه الثورات بـ ثورات الفايسبوك وتويرت أو بإسناد 

دور هاّم وأحيانًا حاسم هلذه الوسائط يف قيام ونجاح الثورات أو بعضها. 
ولكن هل هذه الثورات هي فعًال ثورات فايسبوك وتويرت؟ أوليَس يف ذلك مبالغة 
يف تقدير دورها؟ وكيف يكون ذلك واالحصاءات املعروضة يف اجلداول آنفًا تدّل عىل 
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الِنَسب املتدنية حليازة املواطنني العرب هذه الوسائط؟ (٢٠٪ فقط من املرصيني الذين 
يناهزون ٨٠ مليونا يستعملون االنرتنت وبشكل متقطع). 

وَمن يا ُترى أدّق من وائل غنيم، ُمطلق صفحات الفايسبوك األكثر نشاطًا عىل 
الشبكة، ليجيب عن السؤال٤١: هل كانت ثورة ٢٥ يناير لتحصل لو مل يكن هناك 
إنرتنت يف مرص؟ أجاب غنيم بأنه من الرضوري عدم تضخيم دور اإلنرتنت ويف الوقت 
عينه ال ينبغي التقليل من تأثريه. وكذلك يذّكر بأن عام ٢٠١٠ شهد من االعتصامات 
التي خرجت ألسباب اقتصادية، أكثر مما شهدته العقود الثالثة األخرية. لكنه ال ينفي 
كذلك أنه لو جرت أحداث يوم ٢٥ كانون الثاين قبل ٢٠ عامًا، لكان مصري املتظاهرين 
السجن والنسيان، مذكرًا بـ ثورة العيش (اخلبز) التي وقعت يف ١٩٧٧، والتي قمعها 

الرئيس الراحل أنور السادات بصورة عنيفة.
قويا  حمّفزًا  كانت  وإمنا  العربية،  الثورات  وحدها  االجتامعية  املواقع  تطلق  مل 
التقّدم  والفضائية.  الرقمية  االعالم  وسائل  من  حيىص  ال  عدد  جانب  اىل  هلا 
صورا  تسجل  التي  املحمولة  الرقمية  والكامريات  اخللوية،  كاهلواتف  التكنولوجي 
وسائل  مع  بالرتافق  ويوتيوب،  وتويرت  واملدّونات  فايسبوك  ايضا،  فيديو  وافالم 
فّعال  النتشار  املناسبة  الظروف  خلق  كله  ذلك  والفضائيات،  التقليدية  االعالم 
بحرية؛  التعبري  فرصة  اليوم  للناس  أتاحت  الرقمية  الوسائل  للمعلومات.  وقوي 
جيدا  مراَقَبة  تكون  ما  غالبًا  التي  التقليدية  االعالم  وسائل  ُتتيحها  ال  فرصة  وهي 
(جوفاء)  خطابات  حتتوي  ال  رسائل  العربية  الشعوب  تلّقت  وهكذا  السلطة.  من 
أحد،  من  عليها  ُمسيطر  غري  موّثقة  ومواد  وأفالمًا  صورًا  حتتوي  ما  بقدر  حمَبكة 

هواة.  أفراٌد  التقطها 
اىل  الشباب  من  واسعة  رشائح  جذب  يف  هذه   املعلومات تكنولوجيا  نجحت 
بالعمل  املقتنعني  غري  أو  املرتّددين  أو  سابقًا  شني  املهمَّ هؤالء  السيايس.  العمل  ميدان 
السيايس املنّظم كام درجت االحزاب عىل ممارسته، وجدوا يف هذه الوسائط احلديثة 
– األقرب اىل األلعاب االلكرتونية (gadgets) – ما يشبه حداثتهم ولغتهم وما يشبه 
شغبهم وشغفهم باملغامرة والتحايل عىل البوليس والقمع وصوال اىل التمّرد عليه. 
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يف  أهنم  ُمعلنني  التحّدي  وقبلوا  منهم،  كبريًا  عددًا   والفأر القط  لعبة  استهوت  لقد 
املثقف  البريوقراطي غري  التقليدي  األمن  رجل  من  واألذكى  األقوى  هم  امليدان  هذا 
وغري املّطلع عىل روح العرص. رجل األمن الذي نام عىل حرير الرقابة التقليدية 
(منع الصحف والتليفزيون واملناشري واعتقال الصحفيني وطرد األجانب منهم) قبل أن 
يستفيق عىل أن ما ُيحّرك اجلامعة أو املدرسة أو اجلامع أو الشارع اليوم مل يُعد القائد 
ليس  ناس  بني  افرتاضية  ِصالت  وامنا  بعينها.  أيديولوجية  حتى  أو  امللَهم  الزعيم  أو 
والعنف  القمع  معارضة  – أي   املصيبة مجعتهم  بعضا،  بعضهم  يعرفون  بالرضورة 
والفساد، وتبّني قيم العدالة والكرامة اإلنسانية ونبذ العنف – تواعدوا وقرروا اختبار 
ِصالهتم االلكرتونية واالنتقال اىل أرض الواقع، مأخوذين بإنجازات سابقة حققها 
تونس  يف  وانطلقت  اخلاصة  جتربتهم  فبدأت  وسياتل..  ومولدافيا  ايران  يف  هلم  أقراٌن 
 كرة الثلج ومرص واليمن وليبيا وسوريا والبحرين.. وكان كلُّ انجاز يزيُد يف اندفاعة

ويفتح أمامها مساحات إضافية. 
تونس  من  عديدين  شباٌب  خاطر  لقد   .ساعته إبن  التحّرك  يكن  مل  املعنى  هبذا 
ومرص وبعدها من سوريا واليمن باالتصال بشباب يف اخلارج أكثر خربة وجتربة منهم، 
أشهٍر عديدة قبل اندالع الثورات فعليًا. اتصلوا بإيرانيني معارضني وبحركات مدنية 
أو  مقاومة!  وتعني   !Otpor (حركة  ميلوسوفيتش  سلوبودان  حكم  عارضت  رصبية 
مركز ٤٢CANVAS)، ومبنظامت أمريكية سّهلت هلم احلصول عىل تكنولوجيا رقمية 
حديثة، كام أقاموا ِصالت مبارشة مع رشكات غوغل وفايسبوك وتويرت ويوتيوب، 
فأدخل هؤالء عدة تعديالت عىل براجمهم لتسهيل نقل األحداث وختّطي العقبات 

التي وضعتها األنظمة.
لقد خلقت هذه املواقع فسحات تضامن داخلية (يف البلد الواحد) وخارجية (مع 
البلدان اجلارة ومع الرأي العام العاملي) بحيث أصبح املرصي يقرأ ويرى الثورة التونسية 
أو السورية مثال بلسان وعيون املواطنني الثائرين أنفسهم وليس بواسطة أجهزة إعالم 
النظام. فانحّلت عقدة االلسن وانطلقت املبادرات وصار يكفي نرش دعوة من سطر 

واحد عىل فايسبوك أو تويرت لكي يصبح موعدًا لكثريين.
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ولتبُلَغ  االجتامعية  املواقع  تأثريات  املّرات  اآلف  لتضاعف  الفضائيات  دور  وجاء 
واجلهل  الفقر  (بسبب  اليها  األخرية  هذه  وصول  املمكن  غري  من  كان  مناطق 
املواطنني  أمام  الطريق  عّبد  ما  وهو  أحيانًا).  العمر  وبسبب  التحتية  البنى  وختّلف 
الستخدامها يف ما يشبه احللقات املتواصلة. وكثريا ما شاهدنا خالل يوميات هذه 
الثورة أو تلك مواطنًا عاديًا (ليس صحافيا) يف مظاهرة يقع أرضًا وهو مرصٌّ عىل 
الثورة  سالح  هي  حيملها  التي  الكامريا  أن  منه  إميانًا  االحداث  تسجيل  مواصلة 

انتصارها. ومبعَث 
يف قراءة معّمقة لكل األرقام التي سيقت يف هذه الورقة، قد يكون جائزًا لنا أن 
وسائل  ساعدت  هل  وهو  مكان  كل  يف  ببغائيا  يرتدد  بات  الذي  السؤال  نعكس 
فعلت.  لقد  أجل  هو  بالتأكيد  جوابه  والذي   العربية؟ الثورات  االجتامعي  االعالم 
االعالم  وسائل  انتشار  عىل  العربية  الثورات  ساعدت  هل  لنسأل:  نعكسه  أن 
االجتامعي؟ نظرة غري متّرسعة عىل اجلداول واألرقام الواردة آنفًا ستبّين لنا كيف 
ان استخدام هذه الوسائل قد تضاعف منذ بدء الثورات وكيف اهنا دّقت أبواب كل 
بيت، وصارت مصدر اخلرب والصورة جلميع وسائل االعالم التقليدية التي مل تكتِف 
وبإنشاء  وتويرت  فايسبوك  عىل  اخلاصة  صفحاهتا  بفتح  أيضًا  هي  بدأت  وامنا  بذلك 
مواقع إخبارية لتحجز حصتها يف الكعكة العنكبوتية. متامًا كام ساعدت اللغة العربية 
يف التقّدم برسعة يف هذه الوسائط ومنافسة اإلنكليزية والتفّوق عليها كلغة استخدام 

يف بلدان املنطقة.
مل يصنع الفايسبوك الثورة وإمنا معاناة الناس لعقوٍد وعقود، ومقدار القهر والظمل 
والفساد واالستهتار بالكرامة االنسانية الذي كان يرتاكم بصمت يف نفوس الناس 
واملشاعر  النفوس  تلك  توحيد  يف  ساهم  فايسبوك،  ذلك.  فعل  من  هو  ومشاعرها 
وكّثف معاناهتا بأن أضاء عليها دون رتوش وجتميل، فكرس خوفها وأطلق لساهنا، 
أنك   الفايسبوكي الشعور  هذا  هو  واألهم  مستحيال.  ليس  التغيري  أن  وأقنعها 
لسَت وحدك بعد اليوم! انتقل الشباب الفايسبوكي فجأة، بعد حواراهتم املستفيضة 
وصَخبهم عىل الشبكة اىل مرحلة جديدة، مل يُعد فيها النضال يتطّلب فقط املغامرة 
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بالضغط عىل زر أشارك (join) أو أتشارك (share)، وإمنا صار الزمًا التقّدم 
خطوة واختبار مدى استعداد مئات واالف الشباب االفرتايض يف التحّرك مدنيًا 
وميدانيًا، وحتّمل عواقب تبقى أقلَّ وخامة ّمما تعّرض له بوعزيزي يف سيدي بوزيد 
أو خالد سعيد يف اإلسكندرية أو ِندا أغا سلطان يف طهران. واحلال أن شبكات فعلية 
ومن  الرقمية  نشاطاهتم  من  استفادت  بانتظارهم،  كانت   تقليدية واجتامعية  مدنية 
جذب االنتباه اإلعالمي الذي نجحوا فيه لتطلق رشارات الثورة يف الشارع، وحتتّل 
الكاتب  ذلك  عن  عّبر  وقد  النظام.  اسقاط  قبل  البيت  اىل  العودة  رافضًة  الساحات 
والصحايف مالكومل غالدويل، مؤلف أربعة كتب دخلت مجيعها قوائم نيويورك تاميز 
للكتب األكثر مبيعا، بقوله نجح نشطاء فايسبوك ليس ألهنم دفعوا الناس اىل بذل 
عادة  الناس  يفعلها  التي  األشياء  حّرضوهم عىل فعل  وامنا ألهنم  كربى،  تضحيات 
عن  عّبرت  كام   ٤٣.الكربى التضحيات  لبذل  الكافية  الدوافع  لدهيم  يكون  ال  حني 
ذلك الناشطة جيليان يورك يف تدوينة منشورة يف سبتمرب ٢٠١٠ قالت فيها: تتعّزز 
أن  حني  يف  عظيم)،  بشكل  الرقمية (أحيانًا  األدوات  عرب  بالفعل  التقليدية  النشاطية 
األنشطة الرقمية وحدها ميكن أن يعرقلها ضعف الروابط... وبكالم آخر، النشاطية 
الرقمية وحدها عدمية الفائدة اىل حد بعيد، ولكن استخدام األدوات الرقمية ميكن 

.٤٤أن جيعل النشاطية التقليدية أقوى مبا ال يقاس
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التي اشرتهتا غوغل لتوها، وعبد الكرمي مارديني، مدير املنتجات يف غوغل ملنطقة الرشق االوسط 
وافريقيا، نأمل ان يساهم هذا يف مساعدة الناس يف مرص عىل البقاء متصلني يف هذه الفرتة البالغة الصعوبة. 
نحن نفكر يف كل الناس املوجودين هناك.  وقاال: عىل غرار الكثريين انقطعت عنا اخبار ما جيري 
يف مرص وفكرنا يف ما ميكننا فعله ملساعدة الناس يف امليدان، مضيفني انه خالل هناية االسبوع راودتنا 
.امكانية ارسال رسالة تويرت عرب اتصال هاتفي صويت:التكمل عىل تويرتفكرة اطالق خدمة تسمح بـ
ويعمل يف هذا النظام اجلديد فريق صغري من مهنديس تويرت وغوغل وساي ناو.  (النهار ٢ يناير 
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ة: أي تحّديات بعد الثورات؟ خالصات أوليَّ
زياد ماجد*

وإن  ألهنا  أّوًال  العربية.  الثورات  خّص  ما  يف  قاطعة  خالصات  اىل  الركون  يصعب 
تشاهبت يف الكثري من أسباهبا وشعاراهتا، ختتلف يف مساراهتا ومآالهتا ويف خصائص 
القوى احلاملة هلا سياسيًا واجتامعيًا. وثانيًا ألن آثارها املبارشة ّملا تنته بعد، وألن اآلثار 

غري املبارشة ستستمّر بالتفاعل سنوات طويلة.
وقد ظّهرت األوراق املنشورة يف هذا الكتاب الكثري من مكامن التشابه واالختالف 

من جهة، والكثري من أوجه عدم االكتامل من جهة ثانية.
مع ذلك، ميكننا اليوم الوقوف عىل مستويات ثالثة من االستنتاجات بعد مّيض عامني 
ونصف العام تقريبًا عىل انطالق احلراك التغيريي يف تونس ومرص وليبيا واليمن والبحرين 

وسوريا، مث تفاعل بعض احلركات االجتامعية معه يف املغرب واألردن ودول ُأخرى.
ممكنة  الثورات  لتجعل  تضافرت  التي  الظروف  ببعض  مرتبط  األول  املستوى 
٢٠١٠. املستوى الثاين مرتبط مبا ُيعّد إنجازات يصعب عىل  ابتداء من أواخر العام 
أي نظام عريب االنقالب عليها مستقبًال. أما املستوى الثالث، فمتعّلق بالتحّديات 

أستاذ دراسات الرشق األوسط والعالقات الدولية يف اجلامعة األمريكية يف باريس – لبنان  (*
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واملصاعب القائمة نتيجة ما ُيمكن تسميته بعودة السياسة واالنتخابات واخليارات 
واملقايضات.

أ) مستوى أّول: ما الذي دفع ماليين الناس الى إطالق 
انتفاضات عارمة وثورات في السنوات الثالث األخيرة؟

تتعّدد العوامل التي ميكن لعلامء االجتامع والسياسة واالقتصاد البحث فيها.
منها ما يرتبط بتغّول االستبداد املقرون بالفساد يف العقد املايض، وبلوغه مراتب فجور 

صار استفزازها للناس يدفع غضبهم اىل حدود ُتتيح كرس االستكانة والسكون.
جديد  جيل  وبروز  العربية  املجتمعات  يف  التعليم  نسبة  بارتفاع  يرتبط  ما  ومنها 
ميلك من مقّومات التمّرد عىل املنظومات التي استسمل هلا أهله ما مل ميتلكه األهل، إن 
ِلصلته مبا تتيحه شبكات املعلوماتية من تواصل مع العامل، أو لتنامي إحساسه بكيانيته 

الفردية الذي يوقظ وعيه بذاته وكرامته.
ومنها أيضًا ما يّتصل بآثار التحّوالت االقتصادية يف العقدين األخريين التي هّشمت 
جديدة  قطاعات  لصالح  العاملة  لليد  االستقطاب  واسعة  وصناعية  زراعية  قطاعات 
خدماتية أو جتارية قد تكون رضورية ملواكبة التطّورات االقتصادية عامليًا، لكّنها غري 
من  املطرودين  عائالت  عىل  تعّوض  فوائد  تعميم  أو  وفرية  عمل  فرص  خللق  كافية 

قطاعات انخراطهم السابقة خسائرهم.
ومنها كذلك التبّدالت الدميوغرافية التي شهدهتا املنطقة العربية عمومًا يف العقدين 
األخريين، جلهة تباطؤ النمّو السّكاين وانخفاض معّدالت اخلصوبة وارتفاع سّن الزواج 
وما يعنيه األمر من توفري حّيز أكرب للجيل اجلديد كي ينشط سياسيًا دون أن ُتعيقه األثقال 
واألعباء االجتامعية اُملبكرة باملقدار نفسه الذي كانت ُتعيق أهله واألجيال التي سبقته. 
وهذا، معطوفًا عىل تقّدم اخليارات الفردية، سمح للشباب بالنزول اىل الساحات، ودفع 
الشابات اىل مشاركتهم، تأكيدًا ملساواهتّن هبم تطّلعاٍت ومتطّلبات، مبعزل عن الرحلة 
الشاقة التي ما زالت تنتظرهّن لفرض حضورهّن وانتزاع حقوقهّن املرسوقة أو املصادرة 

أو املنسّية.
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ومنها أيضًا وأيضًا توّسع املدن والتجّمعات السكنية عىل نحو ُيتيح التواصل اجلغرايف 
املبارش بني كتل برشية تتشارك اخلصائص املكانية ولو كانت من خلفيات أو أصول 

خمتلفة.
يف  االنرتنت  شبكات  توّسع  وّفرها  التي  االجتامعي  التواصل  مواقع  أضافت  وقد 
املنطقة (وتزايد عدد مستخدميها باضطراد) اىل ّكل ما ُذكر عنرصًا حاسًام جعل اإلعالم 

بال قيود، ومّكن املواطنني من التحاور وإنتاج املواقف السياسية سويًا. 
وما إن بدأت الثورات حتى صارت الفوارق بني العامل االفرتايض وُمقابله الواقعي 
حمدودة، فتحّول االفرتاض نفسه اىل وسيلة تعبئة واقعية ومساحة التقاء وانتفاض حتمل 
كل رضوب اإلبداع والتعبري عن تراكم الغضب من جهة، وعن التوق اىل احلّرية والعّزة 

من جهة ثانية.

ب) مستوى ثاٍن: ما الذي أنجزته الثورات ويصعب العودة عنه؟
إستعادت املجتمعات العربية منذ الثورات األخرية عالقتها بالسياسة وبالزمن السيايس، 
واستعاد املواطنون أفرادًا ومجاعات يف أكثر من بلد احلّق يف التعبري قوًال وفعًال وجتّمعًا يف 
ساحات عامة. وهذا يعني أن زمن تأبيد السلطة يف اجلمهوريات وتوريثها قد انتهى، 
وصارت الواليات الرئاسية أو القيادية مرتبطة مبواعيد دستورية وباستحقاقات إنتخابية 
تؤّمن تداول السلطة دوريًا. وهو ما مل تشهده معظم الدول العربية منذ عهود استقالهلا.
كام أن انتزاع احلق يف التعبري ويف مواجهة الرقابة والرقابة الذاتية اللتني هيمنتا لعقود 
اىل  استندت  والتي  الرأي  حّرية  خنقت  التي  اخلوف  جدران  بناء   إعادة  مينع  طويلة 
قوانني طوارئ أو مكافحة إرهاب كان هدفها منع التنّوع السيايس وحتويل التعبري 
اىل جمّرد إعالن طاعة ومواالة للسلطات القائمة. ولنا يف ما جيري اليوم يف معظم البلدان 
العربية من َعْصف فكري وثقايف وسيايس وقانوين يف قضايا كانت حمظورة، أو من 
وتطّلعات  أفكار  عن  فّني  تعبري  من  أو  السياسية  اهليمنة  ملحاوالت  لالستكانة  رفض 
كانت مقموعة يف السابق، ما يتيح لنا اجلزم بصعوبة إعادة الزمن اىل الوراء جلهة كّم 

األفواه وخنق التعبري من جديد.
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وإذا عطفنا عىل ذلك حترير املواطنني واملواطنات للساحات العامة واستعادة احلّق 
يف التظاهر واالعتصام اعرتاضًا سلميًا عىل كل ممارسة أو قانون أو خيار ميكن لسلطة 
اعتامده، وهو ما صار جيري يف مجيع الدول التي شهدت ثورات، أمكننا القول بأن 
صارت  سواهم  دون  ومؤّيديه  احلاكم  لصالح  العامة  الساحات  مصادرة  اىل  العودة 
أيضًا صعبة للغاية، ومل يعد ممكنًا احتكار احلّق يف التظاهر واالحتشاد لصالح أّي من 

القوى. 
بالتشّكل  مالحمها  بدأت  التي  املساءلة  بفلسفة  يّتصل  آخر،  أمر  يضاف  هذا  اىل 
وأنشطة  اإلعالم  فوسائل  حلاكم.  مطلقة  حصانة  ال  أن  تعني  والتي  خمتلفة،  بطرق 
املنتخبون –  النّواب  بينهم  – ومن  السياسيني  وأسئلة  املثّقفني  وبيانات  املواطنني 
متارس  مجيعها  صارت  السياسية  احلوارية  والربامج  االجتامعي  التواصل  ومواقع 
الرقابة وتتابع احلياة السياسية والترصحيات واألفعال، وتشّجع عىل تكوين رأي عام 
وجمالس  املسّير  واإلعالم  الواحد  احلزب  أنظمة  تكن  مل  بالسياسة  جديدة  وعالقة 
الشعب املوالية بأكملها تتيح أيًا منها. ومن املالحظ أن ما جيري من ضغوط سياسية 
عىل صحافيني أو ناشطني أو فّنانني صار يتّم اليوم من خالل حماولة حتريك القضاء 
ضّدهم، وهذا ما جيعل التضامن معهم دعًام حلقوقهم وعىل نحو علني ال يشبه يف 
للمرافعة  املحامني  احتشاد  وما  السابق.  يف  كام  املخابرات  عنارص  من  اخلوف  يشء 
اخلصوم  من  للنيل  القانون  تطويع  إعادة  ملحاوالت  التصدي  عىل  تأكيد  إال  عنهم 

السياسيني.
وما ال يقّل أمهية عّما ُذكر هو بالطبع عودة االنتخابات احلّرة، وعودة التنافس 
لكسب  بالناخبني  عالقتها  تعزيز  اىل  منها  كل  وسعي  املختلفة  السياسية  القوى  بني 
تغدو  تكّرست –  ما  – إذا  التنافسية  االنتخابية  احلياة  عودة  إن  وأصواهتم.  ثقتهم 
بذاهتا مدعاة تغيري عميق يف الثقافة والسلوك السياسيني لدى املرّشحني واملواطنني – 

الناخبني.
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ج) مستوى ثالث: التحّديات األبرز التي تواجه أكثر الدول 
العربية اليوم

من  اهلائل  املقدار  يوم،  بعد  يومًا  تتأّكد  التي  املذكورة،  اهلامة  التبّدالت  تنفي  ال 
الصعوبات والتحّديات التي ما زالت تعرتض التحّول الدميقراطي يف خمتلف احلاالت 

العربية، وهتّدد بجعله عظيم الكلفة عىل أكثر من صعيد.
األسطر التالية استعراض ألربعة عناوين تندرج حتتها الصعوبات والتحّديات.

أّوًال: تكّيف تيارات اإلسالم السيايس مع املعطى الدميقراطي – املدين
ألّول مرة منذ نشأة األحزاب اإلسالمية السياسية يف النصف األول من القرن العرشين، 
يصل بعضها – ممّثًال بجامعة األخوان املسلمني – اىل السلطة بواسطة صندوق االقرتاع 
اإلسالمية  األحزاب  بقدرة  ترتبط  كربى  حتّديات  يطرح  وهذا  ومرص)١.  تونس  (يف 
املذكورة عىل التعامل مع الواقع مبعزل عن املقّدس من جهة، وبقدرة القوى املدنية 
من جهة ثانية عىل التعامل معها وفرض توازن قوى يسمح هلا بتجربة براجمها يف احلكم 
واحرتام متطّلباته (يف عامل حتّدد العالقات الدولية واملصالح الكربى كثرة من شوؤنه)، 
وال يبقيها مّدعية مظلومية وبدائل ناجعة للقائم من املشاكل يعرقل تنفيذها االعرتاض 

املسبق عليها.
مث  التونسية  االنتخابات  يف  األخوانيني  اإلسالميني  فوز  تال  الذي  العام  كان  وإذا 
املرصية (واىل حّد ما املغربية) ال يكفي للحكم عىل مدى نجاحهم أو فشلهم يف جتربة 
السلطة، فإنه يكفي عىل األقل للقول بأن اّدعاءهم احللول الرسيعة للمشاكل املتفاقمة 
خلف  اختباءهم  جيعل  مما  الدوغامئية،  حساب  عىل  تقّدمت  براغامتّيتهم  وإن  هتافت، 

املسار  اجليش  أوقف  إذ   ١٩٩١ عام  السلطة  اىل  اجلزائر  يف  االنقاذ  جبهة  وصول  عملية  تكتمل  مل   .١
االنتخايب وقتها ودارت بعد ذلك احلرب الطاحنة. كام ال ُتعّد حركة محاس يف متاسها مع الرصاع 
االرسائييل ويف وصوهلا اجلزئي اىل السلطة وما تىل ذلك من خصام مث  صدام مع حركة فتح حالًة 

.اإلسالم السيايس منوذجية لوصول
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املقّدس بعد انغامسهم يف الدنيوي أصعب من ذي قبل. كام أن وقوعهم بني الضغط 
السلفي من ناحية واملدين – العلامين من ناحية ثانية جعلهم عىل الدوام ملزمني مبقايضات 
هي مبعنى ما جوهر السياسة وخياراهتا املمكنة مبعزل عن الدين ورشوطه واخليارات 
املقّدمة بإسمه. وهذه دروس ميكن أن تؤّدي اىل مراجعات إجيابية قبل االستحقاقات 
االنتخابية املقبلة التي سيخوضوهنا، ولو أهنا جعلت قيادهتم للمرحلة االنتقالية األوىل 

شديدة الصعوبة وكثرية املشاكل والتوّترات.
يبقى أن نقاشات مهّمة تدور ألّول مّرة يف أكثر من بلد عريب، بالرتافق مع حراك 
يف  له  ُيَتح  مل  وضغط  تراكامت  عن  ناجتة  صدامات)  (وأحيانًا  سياسية  وأنشطة  ميداين 
الفردية  واحلّريات  الديني  والتنّوع  اهلوّية  قضايا  وحمورها  نفسه،  عن  يعّبر  أن  السابق 
وحقوق املرأة. ومجيع النقاشات املذكورة عىل متاس سلبّي مع جوانب عّدة من خطاب 
وفق  جمتمعاتنا  يف  حوهلا  القسمة  اختزال  يصعب  أنه  ولو  املختلفة،  االسالمية  القوى 
القسمة اإلسالمية – العلامنية الكالسيكية، إذ تتعّدد حياهلا املواقف يف كل جهة، وليس 
خّصها  ما  يف  بالرضورة  دميقراطية  أو  انفتاحًا  أكثر  العلمنة  مّدعي  أو  العلامنّيني  بعض 
وفرضت  سنوات  باحلكم  استأثرت  سلطوية  جتارب  من  املتحّدرون  أولئك  (خاصة 

قوانني عرفية ونظًام شمولية مدّعمة بالعسكر واملخابرات).
وتوزانات  إذًا،  مفتوحة  مسألة  الدميقراطي  والتحّول   السيايس اإلسالم  مسألة 

القوى فيها هي ما سيحّدد الحقًا مآل الكثري من أمورها.

ثانيًا: بناء املؤسسات الدميقراطية
التعامل  اليوم،حتّدي  العربية  البلدان  يف  عليها  الوقوف  ميكن  التي  التحديات  أبرز  من 
مع بناء املؤسسات الدميقراطية وفق مبادئ فصل السلطات واستقاللية القضاء ومهنية 

أجهزة الرشطة واألمن وخضوعها كام اجليش ألمرة السلطات املدنية املنتخبة. 
وهذه التحّديات  – املهام تتطّلب مراجعات مستمرة لقوانني االنتخاب مبا يوّفر 
نزاهة العمليات االنتخابية املستجّدة يف املنطقة وعدالة متثيل القوى السياسية يف كل 

بلد، وتعزيز مرشوعية الربملانات ومصداقيتها وانبثاق احلكومات من أكثرّياهتا.
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وتتطّلب أيضًا إصالح النظم القضائية مبا حيمي استقاللية القضاء ويعيد بناء ثقة 
القضائية  األجسام  فاعلية  إظهار  خالل  فمن  وأجهزته.  القانون  بفلسفة  املواطنني 
أو  هتميشه  أو  تعليقه  من  عقود  بعد  يسود  أن  القانون  حلكم  ميكن  واستقامتها، 

إخضاعه لصالح احلّكام وأنصارهم.
أن  ذلك  العربية،  املجتمعات  يف  واألمن  والرشطة  اجليش  أدوار  تغيري  تتطّلب  كام 
األدوار القدمية قامت عىل أساس الوالء لألنظمة احلاكمة وأحزاب السلطة من ناحية، 
ووفق ثقافة تسلط وممارسات قمع وفساد من ناحية ثانية. وتغيري الثقافة واملامرسات 
باّجتاه الوالء للدولة ومؤسساهتا السياسية الدستورية، وتطوير مناهج الدراسة القانونية 
يف براجمها، ومعاقبة أي انتهاك من قبلها حلقوق الناس، سيبّدل املفاهيم والوظائف التي 

قامت حوهلا وبخصوصها منذ زمن.
العامة  باإلدارات  املرتبطة  تلك  كام  املذكورة،  املؤسساتية  التحّديات  أن  شّك  وال 
والبلديات واملصالح اخلدماتية، تتطّلب للتعامل مع موجباهتا وقتًا طويًال وخربات ما 

زالت اىل اليوم حمدودة عىل أرض الواقع لقّلة اخلربة يف ممارستها...

ثالثًا: التنمية االقتصادية
يف جمتمعات متّيزها الدميوغرافيا الشابة واحلاجة إىل خلق مئات األلوف من فرص العمل 
سنويًا  الستيعاب تدّفق الباحثني عن عمل، ُيعّد الرتكيز عىل تعديل السياسات االقتصادية 
وتنظيم القطاعات املنتجة ومواجهة معّدالت البطالة املرتفعة عىل قدر عال من األمهية. 
وألنه يصعب البحث يف تعديالت كربى من دون األخذ يف االعتبار السياقات اإلقليمية 
والدولية، ميكن القول أن تطوير أسس جديدة للتعاون االقتصادي بني الدول العربية من 

ناحية وبينها وبني الدول القريبة والبعيدة من ناحية ثانية هو حتّد كبري راهنًا ومستقبًال.
التفاضلية  امليزات  والرتكيز عىل  االستثامرات  والسعي جلذب  احلوافز  تقدمي  كام أن 
األوضاع  تصبح  لئال  أولوّيات  هي  بلد  كل  داخل  جغرافيًا  املتوازنة  التنمية  وتأمني 
االقتصادية االجتامعية بذاهتا خطرًا دامهًا يف ظّل املرحلة االنتقالية عىل األوضاع األمنية 

التي متّر هبا بلدان املنطقة.
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وال تبدو األمور يسرية حتى اآلن يف ظّل حالة القلق والال إستقرار الداخيل وتراجع 
يف  إحباط  نحو  ويدفع  احتقانات  يوّلد  مما  بلد،  من  أكثر  يعيشها  التي  اخلارجية  الثقة 

أوساط العديد من الفئات، ال سّيام فئات الشباب والعاطلني عن العمل.

رابعًا: حقوق االنسان واملساواة بني الرجل واملرأة
متّيزت  كام  املدين.  املجتمع  ولناشطي  واسعة للنساء  مبشاركة  العربية  الثورات  متّيزت 
برفع شعارات احلّرية والكرامة الفردية واجلامعية. إال أن ترمجة الشعارات والتطّلعات اىل 
واقع ُمعاش ما زالت أمرًا متعّثرًا، والتحّدي القائم راهنًا من أجل صياغة ترشيعات 
وحتمي  القانون  جتاه  املواطنني  بني  وتساوي  النساء  حقوق  تنتزع  مبامرسات  والسري 
حقوق االنسان وفق املواثيق الدولية هو حتّد مضاعف نتيجة الصعوبات والعوائق القائمة 
واملرتاكمة منذ زمن بعيد، ونتيجة حتّكم التيارات اإلسالمية حاليًا بأكثريات برملانية 

متّكنها من رفض ما تعّده منافيًا ملفاهيمها الدينية وتفسريها هلا.
بطبيعة احلال ميكن أن ُتضاف اىل العناوين األربعة املذكورة عناوين عّدة، تشمل 
قضايا اهلوية الوطنية والقومية والطائفية والقبلية وغريها. وميكن التطّرق اىل االستثناء 
توّحشًا  األنظمة  أكثر  ضد  العربية  الشعبية  الثورات  كربى  تتواصل  حيث  السوري 
واستبدادًا (ختّطى عدد ضحايا القمع املئة ألف قتيل إضافة اىل ماليني اجلرحى واملعتقلني 
كذلك  وميكن  ودويل.  إقليمي  رصاع  ساحة  اىل  البالد  تتحّول  وحيث  واملهّجرين) 
التحّدث عن تصاعد االحتقان املذهبي السّني الشيعي يف املرشق العريب بأرسه. وميكن 
أيضًا التوّقف عند سلبّيات تعاظم نفوذ دول الريع النفطي اخلليجية وثقافاهتا املحافظة، 
وعند استمرار املعاناة الفلسطينية يف ظل رفض احلكومات االرسائيلية املتعاقبة احرتام 
الرشعية الدولية وقرارات األمم املّتحدة واستمرار احتالل اجليش واملستوطنني لألرايض 
الفلسطينية يف الضفة والقدس، وَأثر ذلك إذا ما تصاعد التوّتر أو انفجر عىل املسارات 
السياسية االنتقالية يف عّدة بلدان عربية. وهذه كّلها قضايا تستحّق البحث التفصييل 

املستقّل، وعىل نحو ال تّدعيه يف أي حال هذه اخلالصة...
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يف املحّصلة، تبدو املنطقة العربية اليوم، ال سّيام يف الدول التي نجحت ثوراهتا، يف 
خضّم مسارات شائكة تربز فيها املشاكل التي تراكمت وُغّيبت، فإذا هبا تطفو اليوم 
عىل السطح وتصبح سافرة؛ وتربز فيها أيضًا مشاكل جديدة ناجتة عن التحّوالت، 
الداخلية  األطراف  من  أي  يتمّكن  لن  ومكتسبات  كربى  إنجازات  بالطبع  تربز  كام 

واخلارجية من جتاهلها والتّرصف من جديد بعقلية االستبداد السابق عليها.
ومن املرّجح أن تشهد األشهر والسنوات املقبلة حتّوالت تعكس توازن القوى اآلخذ 
بالتبلور يف معظم البلدان. ويف الوقت عينه، ال بّد أن تفيض التطّورات يف بلدان ُأخرى 
مل تكتمل ثوراهتا أو اإلصالحات املفرتضة فيها اىل تغيريات جديدة. وهذا ما سُيعني 
عىل تقييم أدق وخالصات إضافية الحقة، يف مرحلة من أكثر مراحل التاريخ العريب 

املعارص حراكًا سياسيًا وتطارحًا لألسئلة واالفرتاضات...





ّمت إخراج هذا الكتاب
يف مؤسسة درغام، بريوت

متوز ٢٠١٣
حلساب دار رشق الكتاب للنرش
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